
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Privind aprobarea normelor de asigurare cu echipament a militarilor din 

cadrul Inspectoratului General de Carabinieri pe timp de pace 

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

 
În temeiul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 219/2018 cu privire la 

Inspectoratul General de Carabinieri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 462-466, art. 770), cu modificările ulterioare, şi art. 4 din Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1940/2020 privind aprobarea uniformei 

militare, a însemnelor distinctive și regulilor de port al acestora de către militarii 

din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor 

Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, art. 352), 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Modul de deţinere, exploatare şi administrare a echipamentului, precum 

şi de asigurare cu servicii de baie și spălătorie a efectivului Inspectoratului 

General de Carabinieri pe timp de pace, conform anexei   nr. 1; 

2) Normele de asigurare cu echipament a militarilor Inspectoratului 

General de Carabinieri, conform anexei nr. 2. 

 

2. Se abrogă anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 104/2008 cu privire la 

asigurarea cu echipament a militarilor Forțelor Armate pe timp de pace 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36 art. 184), cu 

modificările ulterioare.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

MODUL 

de deţinere, exploatare şi administrare a echipamentului, precum şi  

de asigurare cu servicii de baie și spălătorie a efectivului Inspectoratului 

General de Carabinieri pe timp de pace 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Asigurarea cu echipament a militarilor din cadrul Inspectoratului 

General de Carabinieri presupune un complex de activităţi pentru evaluarea 

necesităţilor militarilor cu echipamente, achiziţionarea, stocarea, întreţinerea, 

folosirea lor conform destinaţiei (purtarea, exploatarea, consumarea), 

modernizarea, reparaţia şi utilizarea, asigurarea cu servicii de baie și spălătorie. 

 

2. Normele de asigurare cu echipament a militarilor pe timp de pace 

stabilesc tipul şi cantitatea obiectelor de echipament eliberate pentru un militar, 

termenele de purtare (exploatare) şi categoriile de militari care se asigură cu 

acest echipament. 

 

II. DEŢINEREA, EXPLOATAREA  

ŞI ADMINISTRAREA ECHIPAMENTULUI 
 

3. Echipamentul, cu excepţia materialelor de consum direct, se divizează 

în echipament de folosinţă personală şi echipament de inventar. 

 

4. Echipament de folosinţă personală se consideră obiectele de echipament 

care se eliberează militarilor pentru purtare (exploatare). 

 

5. Echipament de inventar se consideră obiectele de echipament care se 

eliberează militarilor în folosinţă temporară. 

 

6. Militarii sunt asigurați cu echipament de folosinţă personală şi cu 

echipament de inventar în corespundere cu normele de asigurare. 

 

7. Termenul de exploatare a obiectului de echipament este termenul 

stabilit în normele de asigurare. 

 

8. Termenul de exploatare a echipamentului de folosinţă personală se 

calculează de la încadrarea în serviciu a militarilor în cadrul Inspectoratului 

General de Carabinieri. 
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9. Durata păstrării la depozite a echipamentului de inventar, eliberat pentru 

exploatare şi predat la depozit până la expirarea termenului de exploatare, nu se 

include în termenul de exploatare. 

 

10. Termenul de exploatare a echipamentului de inventar, eliberat în 

folosinţă pentru un sezon, se calculează ca un an. 

 

11. Înlocuirea (substituirea) unor modele ale obiectelor prevăzute în norma 

de asigurare cu altele mai moderne se admite în limitele costului obiectelor 

înlocuite. 

 

12. Pentru militarii care exercită misiuni speciale sau acțiuni ordinare 

internaționale se eliberează echipament de culoare cu desen camuflat. 

 

13. Asigurarea cu echipament a militarilor prin contract se efectuează în 

următoarele perioade: 

1) aprilie-mai – echipamentul pentru sezonul de vară; 

2) octombrie-noiembrie – echipamentul pentru sezonul de iarnă.   

 

14. Termenul de utilizare a echipamentului aflat în folosința militarilor 

(cursanților) transferați din alte structuri, subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor 

Interne, se calculează conform normelor de asigurare. 

 

15. Militarii ce îndeplinesc serviciul militar prin contract care se află în 

concediu de îngrijire a copilului nu li se eliberează echipament. Termenul de 

exploatare a obiectelor de echipament de folosinţă personală primite anterior se 

prelungește pentru această perioadă. 

 

16. Epoleţii și însemnele distinctive conform gradelor militare se 

eliberează militarilor concomitent cu obiectele de uniformă militară la care sunt 

prevăzute purtarea lor, în termenul stabilit de exploatare a acestor obiecte de 

uniformă.  

 

17. La acordarea gradelor militare se eliberează epoleţi cu însemnele 

distinctive corespunzătoare gradelor acordate. 

 

18. Militarii asigurați cu echipament de inventar sunt responsabili de 

purtarea echipamentului cu prudență și menținerea lui în stare curată. 

 

19. Echipamentul de inventar care nu este deteriorat şi poate fi utilizat 

conform destinaţiei directe se restituie. 
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20. Militarii cărora li s-au eliberat echipament de folosinţă personală sunt 

obligaţi să-l folosească conform destinaţiei iniţiale, să-l menţină în stare 

corespunzătoare şi să întreprindă măsurile necesare pentru a evita cazurile de 

deteriorare sau pierdere a acestuia. 

 

21. Militarilor li se interzice să transmită și să înstrăineze echipamentul de 

folosinţă personală altor persoane. 

 

22. Echipamentul de folosință personală eliberat militarilor prin contract, 

la care termenul de exploatare a expirat, trece în proprietate privată. 

 

23. Echipamentul de folosință personală eliberat militarilor prin contract, 

la care termenul de exploatare nu a expirat, la eliberare din serviciul militar vor 

plăti în mod obligatoriu proporțional duratei de exploatare rămase al 

echipamentului de folosință personală, potrivit calculelor efectuate, în 

conformitate cu termenul de uzură prevăzut în normele de asigurare. 

 

24.  În cazul decesului militarilor prin contract, declarării ca dispăruţi fără 

urmă sau decedaţi, echipamentul de folosinţă personală nu se restituie. 

 

25. Militarii concediați restituie echipamentul de folosință personală care 

nu a fost purtat și acesta corespunde condițiilor tehnice și modelelor actuale. 

 

26. Militarii prin contract, care au fost eliberaţi din serviciul militar în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) lit. f) şi i)-o) din Legea nr.162/2005 

cu privire la statutul militarilor, vor restitui echipamentul de inventar şi vor plăti 

în mod obligatoriu restanţa echipamentului de folosinţă personală al cărui termen 

de exploatare nu a expirat. 

 

27. Militarii care se fac vinovaţi de pierderea şi deteriorarea 

echipamentului poartă răspundere materială conform prevederilor actelor 

normative. 

 

28. Prin deteriorare a echipamentului se subînțelege schimbarea stării lui 

calitative, care a cauzat imposibilitatea de exploatare a acestuia în continuare 

conform destinaţiei. 

 

29. În caz de deteriorare sau pierdere a obiectelor de echipament de 

folosinţă personală de către militarii prin contract, nu din vina lor, acestora li se 

eliberează alte obiecte de echipament noi de acelaşi model, prevăzute în normele 

de asigurare. 
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30. Pe perioada instalării (cazării) în cazărmi sau în corturi, militarii 

beneficiază de obiecte de îngrijire personală, îmbăiere, spălare a echipamentului 

și a lenjeriei de pat, precum și de schimbul acesteia în limitele normelor de 

asigurare. 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

NORMELE 

de asigurare cu echipament a militarilor  

Inspectoratului General de Carabinieri  
 

NORMA nr. 1 

de asigurare cu echipament a corpului de ofiţeri cu grade supreme 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte pentru o 

persoană 

Termenul 

de uzură 

(ani) 
 

1 2 3 4 5 

I. ECHIPAMENT 

1. Căciulă de astrahan, culoare neagră bucăți 1 5 

2. Chipiu din semilână, culoare neagră bucăți 1 3 

3. Chipiu din semilână, culoare gri-

deschis 

bucăți 1 5 

4. Beretă de fetru, culoare neagră bucăți 1 3 

5. Chipiu de patrulare, culoare neagră bucăți 1 2 

6. Palton din piele naturală, culoare 

neagră 

bucăți 1 7 

7. Palton din postav, culoare neagră bucăți 1 5 

8. Guler detaşabil de astrahan, culoare 

neagră 

bucăți 1 5 

9. Scurtă călduroasă din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 1 3 

10. Scurtă și pantaloni de patrulare 

călduroși din țesătură combinată, 

culoare neagră 

compleu 1 3 

11. Scurtă tactică din țesătură combinată, 

culoare neagră (primăvară/toamnă) 

bucăți 1 3 

12. Veston şi pantaloni  din semilână, 

culoare neagră 

compleu 1 7 

13. Veston de culoare gri-deschis şi 

pantaloni de culoare albastru-închis din 

semilână  

compleu 1 7 

14. Sacou şi pantaloni  de  paradă din 

semilână, culoare neagră  

compleu 1 5 

15. Tunică şi pantaloni  tactici din țesătură 

combinată, culoare neagră 

compleu 2 3 

16. Pulover tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 3 

17. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 2 3 

18. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare albă  

bucăți 2 3 
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1 2 3 4 5 

19. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

gri 

bucăți 1 1 

20. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare gri 

bucăți 1 1 

21. Tricou din bumbac, culoare neagră bucăți 2 1 

22. Tricou de tip polo din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 2 1 

23. Tricou tactic din țesătură combinată cu 

mâneci lungi, culoare neagră 

bucăți 1 3 

24. Cravată din țesătură combinată, culoare 

neagră 

bucăți 1 2 

25. Cravată din țesătură combinată, culoare 

gri 

unitate 1 3 

 II. ÎNCĂLŢĂMINTE 

26. Pantofi din piele naturală, culoare 

neagră 

perechi 1 1 

27. Pantofi din piele naturală, culoare gri perechi 1 3 

28. Bocanci din piele naturală de culoare 

neagră, cu carâmb înalt (iarnă) 

perechi 1 3 

29. Cizme călduroase din piele naturală, 

culoare neagră 

perechi 1 3 

30. Ghete tactice, culoare neagră (vară) perechi 1 2 

31. Ghete tactice, culoare neagră 

(primăvară/toamnă) 

perechi 1 2 

III. ACCESORII 

32. Centură tactică, culoare neagră bucăți 1 3 

33. Curea din piele naturală pentru 

pantaloni, culoare neagră 

bucăți 1 5 

34. Acul pentru cravată  bucăți 1 5 

35. Mănuşi din bumbac, culoare albă  perechi 1 3 

36. Mănuşi din piele naturală, culoare 

neagră  

perechi 1 2 

37. Fular din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 

38 Fular tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 2 
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NORMA nr. 2 

de asigurare cu echipament a corpului de ofițeri cu grade superioare și 

inferioare, efectivului de sergenți, caporali și soldați care îndeplinesc 

serviciul militar prin contract  
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte pentru o 

persoană 

Termenul de 

uzură (ani) 

 

1 2 3 4 5 

I. ÎMBRACĂMINTE 

1. Căciulă de astrahan, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

2. Fes tricotat din semilână, culoare 

neagră 

bucăți 1 3 

3. Chipiu din semilână, culoare neagră bucăți 1 5 

4. Beretă de fetru, culoare neagră bucăți 1 2 

5. Chipiu de patrulare, culoare neagră bucăți 1 1 

6. Cagulă, culoare neagră bucăți 1 3 

7. Palton din postav, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

8. Guler detaşabil de astrahan, culoare 

neagră (pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

9. Scurtă călduroasă din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 1 5 

10. Scurtă și pantaloni de patrulare 

călduroși din țesătură combinată, 

culoare neagră 

compleu 1 3 

11. Scurtă tactică din țesătură combinată, 

culoare neagră (primăvară/toamnă) 

bucăți 1 3 

12. Sacou şi pantaloni de paradă din 

semilână, culoare neagră (pentru 

ofițeri)  

compleu 1 5 

13. Geacă şi pantaloni din semilână, 

culoare neagră (pentru sergenți, 

caporali și soldați) 

compleu 1 5 

14. Pantaloni de serviciu, culoare neagră bucăți 1 1 

15. Tunică şi pantaloni tactici din țesătură 

combinată, culoare neagră 

compleu 2 3 

16. Combinezon tactic, culoare neagră compleu 1 3 

17. Pulover tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 3 

18. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 

19. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare albă  

bucăți 1 3 

20. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

gri 

bucăți 1 2 

21. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare gri 

bucăți 1 2 
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1 2 3 4 5 

22. Tricou din bumbac, culoare neagră bucăți 2 1 

23. Tricou de tip polo din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 2 1 

24. Tricou tactic din țesătură combinată cu 

mâneci lungi, culoare neagră 

bucăți 1 2 

25. Cravată din țesătură combinată, culoare 

neagră 

bucăți 1 3 

 II. ÎNCĂLŢĂMINTE 

26. Pantofi din piele naturală, culoare 

neagră 

perechi 1 3 

27. Bocanci din piele naturală de culoare 

neagră cu carâmb înalt (iarnă) 

perechi 1 2 

28. Cizme călduroase din piele naturală, 

culoare neagră 

perechi 1 4 

29. Ghete tactice, culoare neagră (vară) perechi 1 2 

30. Ghete tactice, culoare neagră 

(primăvară/toamnă) 

perechi 1 2 

III. ACCESORII 

31. Centură tactică, culoare neagră bucăți 1 3 

32. Curea din piele naturală pentru 

pantaloni, culoare neagră 

bucăți 1 5 

33. Acul pentru cravată  bucăți 1 5 

34. Mănuşi din bumbac, culoare albă  Perechi 1 3 

35. Mănuşi din piele naturală, culoare 

neagră  

perechi 1 2 

36. Fular din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 

37. Fular tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 2 
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NORMA nr. 3 

de asigurare cu echipament a femeilor care îndeplinesc serviciul militar 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte pentru o 

persoană 

Termenul de 

uzură (ani) 

 

1 2 3 4 5 

I. ÎMBRACĂMINTE 

1. Pălărie din fetru, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

2. Fes tricotat din semilână, culoare 

neagră 

bucăți 1 3 

3. Bonetă din semilână, culoare neagră bucăți 1 3 

4. Beretă de fetru, culoare neagră bucăți 1 2 

5. Chipiu de patrulare, culoare neagră bucăți 1 1 

6. Cagulă, culoare neagră bucăți 1 3 

7. Palton din postav, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

8. Guler detaşabil de astrahan, culoare 

neagră (pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

9. Scurtă călduroasă din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 1 5 

10. Scurtă și pantaloni de patrulare 

călduroși din țesătură combinată, 

culoare neagră 

compleu 1 3 

11. Scurtă tactică țesătură combinată, 

culoare neagră (primăvară/toamnă) 

bucăți 1 3 

12. Sacou şi fustă de paradă din semilână, 

culoare neagră (pentru ofițeri)  

compleu 1 5 

13. Geacă şi fustă din semilână, culoare 

neagră (pentru sergenți, caporali și 

soldați) 

compleu 1 5 

14. Pantaloni de serviciu, culoare neagră bucăți 1 1 

15. Tunică şi pantaloni tactici din țesătură 

combinată, culoare neagră 

compleu 2 3 

16. Combinezon tactic, culoare neagră compleu 1 3 

17. Pulover tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 3 

18. Cămaşă din țesătură combinată, 

culoare albă  

bucăți 1 3 

19. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare albă  

bucăți 1 3 

20. Cămaşă din țesătură combinată, 

culoare gri 

bucăți 1 2 

21. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare gri 

bucăți 1 2 

22. Tricou din bumbac, culoare neagră bucăți 2 1 

23. Tricou de tip polo din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 2 1 
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1 2 3 4 5 

24. Tricou tactic din țesătură combinată cu 

mâneci lungi, culoare neagră 

bucăți 1 3 

25. Cravată din țesătură combinată, 

culoare neagră 

bucăți 1 3 

 II. ÎNCĂLŢĂMINTE 

26. Pantofi din piele naturală, culoare 

neagră 

perechi 1 3 

27. Bocanci din piele naturală de culoare 

neagră cu carâmb înalt (iarnă) 

perechi 1 2 

28. Cizme călduroase din piele naturală, 

culoare neagră 

perechi 1 4 

29. Ghete tactice, culoare neagră (vară) perechi 1 2 

30. Ghete tactice, culoare neagră 

(primăvară/toamnă) 

perechi 1 2 

III. ACCESORII 

31. Centură tactică, culoare neagră bucăți 1 3 

32. Curea din piele naturală pentru 

pantaloni, culoare neagră 

bucăți 1 5 

33. Acul pentru cravată  bucăți 1 3 

34. Mănuşi din bumbac, culoare albă  perechi 1 3 

35. Mănuşi din piele naturală, culoare 

neagră  

perechi 1 2 

36. Fular din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 

37. Fular tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 2 
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NORMA nr. 4 

de asigurare cu echipament a corpului de ofiţeri cu grade superioare şi 

inferioare, a efectivului de sergenţi, caporali şi soldaţi care îndeplinesc 

serviciul militar prin contract din cadrul Batalionului cu Destinație Specială 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte pentru o 

persoană 

Termenul 

de uzură 

(ani) 
 

1 2 3 4 5 

I. ÎMBRACĂMINTE 

1. Căciulă de astrahan, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

2. Fes tricotat din semilână, culoare 

neagră 

bucăți 1 3 

3. Chipiu din semilână, culoare neagră bucăți 1 5 

4. Beretă de fetru, culoare roșu-închis bucăți 1 2 

5. Chipiu de patrulare, culoare neagră bucăți 1 1 

6. Chipiu de patrulare, culoare desen 

camuflat 

bucăți 1 2 

7. Cagulă, culoare neagră bucăți 2 3 

8. Palton din postav, culoare neagră 

(pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

9. Guler detaşabil de astrahan, culoare 

neagră (pentru gradul de colonel) 

bucăți 1 5 

10. Scurtă călduroasă din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 1 5 

11. Scurtă și pantaloni de patrulare 

călduroși din țesătură combinată, 

culoare neagră 

compleu 1 3 

12. Scurtă tactică din țesătură combinată, 

culoare neagră (primăvară/toamnă) 

bucăți 1 3 

13. Scurtă tactică din țesătură combinată, 

culoare desen camuflat 

(primăvară/toamnă) 

bucăți 1 4 

14. Sacou şi pantaloni de paradă din 

semilână, culoare neagră (pentru 

ofițeri)  

compleu 1 5 

15. Geacă şi pantaloni  din semilână, 

culoare neagră (pentru sergenți, 

caporali și soldați) 

compleu 1 5 

16. Tunică şi pantaloni  tactici din țesătură 

combinată, culoare neagră 

compleu 2 3 

17. Tunică şi pantaloni  tactici din țesătură 

combinată, culoare desen camuflat 

compleu 1 3 

18. Combinezon tactic, culoare neagră compleu 1 2 

19. Pulover tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 3 

20. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 
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1 2 3 4 5 

21. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare albă  

bucăți 1 3 

22. Cămaşă din țesătură combinată, culoare 

gri 

bucăți 1 2 

23. Cămaşă din țesătură combinată cu 

mâneci scurte, culoare gri 

bucăți 1 2 

24. Tricou din bumbac, culoare neagră bucăți 1 1 

25. Tricou de tip polo din țesătură 

combinată, culoare neagră 

bucăți 1 1 

26. Tricou tactic din țesătură combinată cu 

mâneci lungi, culoare neagră 

bucăți 1 2 

27. Tricou tactic din țesătură combinată cu 

mâneci lungi, culoare desen camuflat 

bucăți 1 4 

28. Tricou  cu mâneci lungi, cu dungi 

orizontale, bicolore (alb – roșu-închis) 

bucăți 1 1 

29. Maiou cu dungi orizontale, bicolore 

(alb – roșu-închis) 

bucăți 2 1 

30. Cravată din țesătură combinată, culoare 

neagră 

bucăți 1 3 

 II. ÎNCĂLŢĂMINTE 

31. Pantofi din piele naturală, culoare 

neagră 

perechi 1 3 

32. Bocanci din piele naturală de culoare 

neagră cu carâmb înalt (iarnă) 

perechi 1 2 

33. Bocanci din piele naturală cu carâmb 

înalți, culoare nisip  

perechi 1 3 

34. Cizme călduroase din piele naturală, 

culoare neagră 

perechi 1 4 

35. Ghete tactice, culoare neagră (vară) perechi 1 2 

36. Ghete tactice, culoarea nisipului  perechi 1 2 

37. Ghete tactice, culoare neagră 

(primăvară/toamnă) 

perechi 1 2 

III. ACCESORII 

38. Centură tactică, culoare neagră bucăți 1 3 

39. Centură tactică, culoare verde bucăți 1 3 

40. Curea din piele naturală pentru 

pantaloni, culoare neagră 

bucăți 1 5 

41. Acul pentru cravată  bucăți 1 3 

42. Mănuşi din bumbac, culoare albă  perechi 1 3 

43. Mănuşi din piele naturală, culoare 

neagră  

perechi 1 2 

44. Fular din țesătură combinată, culoare 

albă  

bucăți 1 3 

45. Fular tricotat din semilână, culoare 

neagră  

bucăți 1 2 
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NORMA nr. 5 

de asigurare cu echipament a militarilor din cadrul Ceremonialului Militar 

al Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar) 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte 

pentru o 

persoană 

Termenul 

de uzură 

(ani) 

1. Căciulă din blană de astrahan, culoare neagră bucăți 1 5 

2. Chipiu din postav, culoare neagră bucăți 1 5 

3. Veston din semilână, culoare neagră bucăți 1 5 

4. Pantaloni din semilână, culoare neagră perechi 1 5 

5. Pelerină din postav, culoare neagră bucăți 1 5 

6. Cămașă din țesătură combinată, culoare albă bucăți 1 2 

7. Cămașă cu mâneci scurte din țesătură 

combinată, culoare albă 

bucăți 1 2 

8. Pantofi din piele naturală, culoare neagră perechi 1 2 

9. Mănuși din bumbac, culoare albă perechi 1 1 

 

 

NORMA nr. 6 

de asigurare cu echipament a militarilor din cadrul Gărzii de Onoare a 

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar) 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul 

de obiecte 

pentru o 

persoană 

Termenul de 

uzură (ani) 

1. Chipiu din postav, culoare roșu-aprins bucăți 1 7 

2. Veston din semilână, culoare roșu-aprins bucăți 1 7 

3. Pantaloni din semilână, culoare roșu-aprins perechi 1 7 

4. Curea de încheiere a vestonului bucăți 1 7 

5. Mănuși din bumbac, culoare albă perechi 1 1 

6. Cizme până la genunchi din piele naturală, 

culoare neagră 

perechi 1 7 
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NORMA nr. 7 

de asigurare cu echipament pentru militarii prin contract al  

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar) 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de 

obiecte pentru 

o persoană 

Termenul de 

uzură (ani) 

1. Scurtă impermeabilă cu glugă, culoare 

neagră (pelerină) 

bucăți 1 5 

2. Trening (tunică și pantaloni) compleu 1 2 

3. Tricou și șort pentru sport compleu 2 2 

4. Ghete pentru sport perechi 1 1 

5. Rucsac (sac de merinde), culoare 

neagră 

bucăți 1 10 

6. Bidon de aluminiu/rucsac pentru 

hidratare cu capacitatea de 3-5 litri 

bucăți 1 10 

7. Gamelă  bucăți 1 10 

8. Husă pentru bidon, culoare neagră bucăți 1 5 

9. Porthartă, culoare neagră bucăți 1 10 

10. Geantă de santinelă, culoare neagră bucăți 1 10 

11. Eghilet bucăți 1 7 

 

 

NORMA nr. 8 

de asigurare cu cazarmament pentru militarii prin contract al  

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar) 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul de obiecte 

pentru o persoană 

Termenul de 

uzură (ani) 

1. Pernă  bucăți 1 10 

2. Faţă de pernă bucăți 2 3 

3. Cearşaf bucăți 4 3 

4. Saltea  bucăți 1 10 

5. Plapumă  bucăți 1 5 

6. Sac de dormit bucăți 1 4 
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NORMA nr. 9 

de asigurare cu echipament de protecţie şi special pentru diferite activităţi 

a militarilor şi angajaţilor civili ai Inspectoratului General de Carabinieri  
 

Nr. 

crt. 

Beneficiari Denumirea obiectelor Unitatea 

de  

măsură 

Numărul 

de 

obiecte 

pentru o 

persoană 

Termenul 

de uzură 

(ani) 

1. Medicii, personalul 

mediu şi inferior de 

specialitate 

costum medical (bonetă 

scurtă, pantaloni) 

compleu 

 

2 3 

 

2. Echipajele maşinilor de 

luptă, conducătorii auto, 

mecanicii, electricienii, 

tehnicienii și 

electrogazosudorii 

costum special 

(chipiu, scurtă, 

pantaloni) 

 

costum călduros special, 

(fes, scurtă, pantaloni)  

 

mănuşi de lucru 

compleu 

 

 

 

compleu 

 

 

perechi 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

3. Militarii (angajaţii civili)  

bucătari 

 

Costum pentru bucătari 

(bonetă, scurtă, 

pantaloni, șorț) 

compleu 2 

 

4 

4. Electricienii și 

tehnicienii-electricieni 

mănuşi din prelată 

mănuşi dielectrice 

galoşi dielectrici 

perechi 

perechi 

perechi 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Electrosudorii și sudorii 

cu gaze 

costum din prelată 

mănuşi din prelată 

mănuşi dielectrice 

cască cu lumină 

galoşi dielectrici 

compleu 

perechi 

perechi 

bucăți 

perechi 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

6. Militarii implicați la 

lichidările consecințelor 

naturale   

Scurtă de lucru 

costum de lucru (chipiu, 

scurtă și pantaloni) 

cizme de cauciuc 

compleu 

compleu 

 

perechi 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 
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NORMA nr. 10 

de asigurare cu săpun a militarilor prin contract şi angajaţilor civili  

ai Inspectoratului General de Carabinieri 
 

Nr. 

crt. 

Beneficiarii Cantitatea pentru o persoană pe lună 

(grame) 

pentru 

necesităţi 

igienice  

(săpun de 

toaletă) 

pentru necesităţi  

sanitare  

(săpun de rufe) 

1. Personalul medical şi infirmierii (inclusiv 

angajaţii civili) 

100  

2. Bucătarii şi brutarii (inclusiv angajaţii civili) 100 100 

3. Mecanicii, motoriştii, şoferii, echipajele 

maşinilor de luptă, tehnicienii, personalul din 

ateliere şi depozite, lăcătuşii-instalatori, 

dezinfectatorii (inclusiv angajaţii civili) 

100 100 

4 Militarii implicați la lichidările consecințelor 

naturale   

200 200 

 

Notă: 

Dacă lipseşte una dintre categoriile de săpun, se admite înlocuirea cu alta, în proporţie 

de 1:1. 

 

NORMA nr. 11 

de consum al detergenţilor pentru îngrijirea echipamentului, lenjeriei 

(calculat pentru spălarea unui kilogram de echipament uscat) 
 

Tipul de 

echipament 

Gradul de murdărire a 

echipamentului 

Detergent praf 

(grame) 

Detergent lichid 

(mililitri) 

 

Alb I 

II 

III 

IV 

30 

40 

50 

60 

40 

45 

54 

65 

Colorat I 

II 

III 

IV 

25 

30 

36 

45 

30 

35 

40 

50 
 

Note: 

Gradul de murdărire a echipamentului se stabileşte după cum urmează: 

1) gradul I – lenjerie şi haine puţin murdare, folosite puţin, lucruri noi; 

2) gradul II –  lenjerie şi haine mai murdare (cu pete, cu locuri ponosite – lenjerie de 

pat, prosoape personale etc.); 

3) gradul III – lenjerie şi haine tare murdare, cu un număr mare de pete, cu multe locuri 

ponosite  (lenjerie şi haine ponosite etc.); 

4)gradul IV – lenjerie şi haine deosebit de murdare, îmbrăcăminte de lucru. 



 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărârii Guvernului privind normele de asigurare cu 

echipament a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 

al Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace 

 

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

proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului  privind normele de asigurare cu echipament 

a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului 

Afacerilor Interne, pe timp de pace a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor 

Interne. 

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

urmărite 

Prezentul proiect de  hotărâre a fost elaborat în vederea realizării acțiunii 

11.4 al obiectivului operațional nr. 11 Consolidarea capacităților instituționale ale 

Inspectoratului General de Carabinieri („Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Normelor de asigurare cu echipament a 

Inspectoratului General de Carabinieri”) din Planul de acţiuni al Ministerului 

Afacerilor Interne pentru anul 2021, aprobat prin Ordinul MAI nr. 30/2021. 

Elaborarea prezentului proiect de hotărâre de Guvern este condiționată de 

prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul 

General de Carabinieri şi Decretului Preşedintelui Republicii Moldova  

nr. 1940/2020  privind aprobarea uniformei militare şi a însemnelor distinctive și 

regulile de port a acestora de către militarii din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. 

Normele de asigurare cu echipament a militarilor Ministerului Afacerilor 

Interne (Trupelor de Carabinieri) sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului  

nr. 104/2008 cu privire la asigurarea cu echipament a militarilor Forțelor Armate 

pe timp de pace.  

Este de menționat că Departamentul Trupelor de carabinieri s-a reorganizat 

prin transformare în Inspectoratul General de Carabinieri la 18.07.2019 iar 

potrivit Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 

și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, către anul 2021 vor fi 

reduse în întregime funcțiile de militari în termen cu transformarea acestora în 

funcții de militari prin contract.  

Prin urmare, în scopul asigurării cu echipament a militarilor prin contract a 

Inspectoratului General de Carabinieri cu uniformă militară, considerăm oportun 

aprobarea normelor de asigurare cu uniformă a acestora. 

Totodată, reieșind din faptul că denumirea anexei nr. 5 la Hotărârea 

Guvernului nr. 104/2008 nu mai reprezintă obiectul reglementării, datorită 

abrogării la 08.11.2018 a Legii nr. 806/1991 cu privire la trupele de carabinieri 

(trupele interne) ale Ministrului Afacerilor Interne, se impune aprobarea Hotărârii 

Guvernului prin care se vor aproba normele de asigurare cu uniformă a militarilor 

prin contract a Inspectoratului General de Carabinieri. 



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  privind normele de asigurare cu echipament 

a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului 

Afacerilor Interne, pe timp de pace conține următoarele prevederi: 

I. Dispoziții generale. Capitolul stabilește asigurarea cu echipament a 

Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne.  

II. Determinarea regulilor de deținere, exploatarea și administrarea 

echipamentului.  

Proiectul mai conține și reglementări privind: 

1) norma nr. 1 de asigurare cu echipament a corpului de ofiţeri cu grade 

supreme; 

2) norma nr. 2 de asigurare cu echipament a corpului de ofițeri cu grade 

superioare și inferioare, efectivul de sergenți, caporali și soldați; 

3) norma nr. 3 de asigurare cu echipament a femeilor care îndeplinesc 

serviciul militar; 

4) norma nr. 4 de asigurare cu echipament a corpului de ofiţeri cu grade 

superioare şi inferioare, a efectivului de subofiţeri, de sergenţi, caporali şi soldaţi 

din cadrul Batalionului cu Destinație Specială; 

5) norma nr. 5 de asigurare cu echipament a militarilor din cadrul 

Ceremonial militar al Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar); 

6) norma nr. 6 de asigurare cu echipament a militarilor Gărzii de Onoare a 

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar);  

7) norma nr. 7 de asigurare cu echipament  pentru militarii prin contract al 

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar); 

8) norma nr. 8 de asigurare cu cazarmament pentru militarii prin contract al 

Inspectoratului General de Carabinieri (bunuri de inventar); 

9) norma nr. 9 de asigurare cu echipament de protecţie şi speciale pentru 

diferite activităţi a militarilor şi angajaţilor civili al Inspectoratului General de 

Carabinieri; 

10) norma nr. 10 de asigurare cu săpun a militarilor prin contract şi 

angajaţilor civili al Inspectoratului General de Carabinieri. 

11) norma nr. 11 de consum al detergenţilor pentru îngrijirea 

echipamentului, lenjeriei (calculat pentru spălarea unui kilogram de echipament 

uscată). 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu implică cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor 

financiare suplimentare și se va efectua din contul și limita alocațiilor bugetare 

anuale aprobate pentru Inspectoratul General de Carabinieri. 

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 aprobare nu va genera ca consecință 

necesitatea amendării altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Ministerul Afacerilor Interne (nr.37/228 din 22.01.2021), a remis proiectul  

pentru înregistrare și avizare de către Cancelaria de Stat, cu indicarea listei 

autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară.      

Prin demersul Cancelariei de Stat (nr. 18-23-27-571 din 28.01.2021) 

proiectul de referință (număr unic 26/MAI/2021) a fost remis spre avizare 

Ministerului Apărării, Ministerului Finanțelor și expertizare către Ministerul 

Justiției și Centrului Național Anticorupție.  

Ministerul Apărării (nr. 11/125 din 10.02.2021) a avizat pozitiv proiectul 

fără a  prezenta careva obiecții și propuneri. 

Ministerul Finanțelor (nr. 07-4-04/21/145 din 11.02.2021) a avizat pozitiv 

proiectul și a sugerat ajustarea compartimentului fundamentarea  

economică-financiară a notei informative. 

Centrul Național Anticorupție (nr. 06/2-816 din 11.02.2021) a solicitat 

expedierea proiectului definitivat pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

Ministerul justiției (nr. 04/1733 din 17.03.2021) a remis un șir de 

recomandări la proiectul nominalizat. 

Autorul proiectului a ținut cont de propunerile și recomandările prezentate de 

către autorităților publice menționate supra, în acest sens proiectul a fost ajustat 

cu  întocmirea sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiect. 

La 26.03.2021, prin demersul MAI nr. 37/1446,  proiectul definitivat 

conform avizelor a fost expediat spre expertizare repetată autorităților interesate. 

Centrul Național Anticorupție (nr.  06/2-2285 din 09.04.2021) a expediat 

raportul de expertiză anticorupție, comunicând despre importanța proiectului 

elaborat de către MAI și solicitând redactarea proiectului în contextul obiecțiilor 

și recomandărilor expuse în raportul CNA. 

 Ministerul Justiției (nr. 04/2642 din 20.04.2021) a prezentat avizul 

suplimentar asupra proiectului, înaintând obiecții și recomandări. 

La definitivarea proiectului, autorul a luat în considerație obiecțiile și 

recomandările autorităților competente de expertizare, completând  sinteza 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiect cu efectuarea modificărilor în 

proiect. 

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

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului 

Afacerilor Interne, în directoriul Transparența/Consultări publice și 

particip.gov.md. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul hotărârii Guvernului  privind normele de asigurare cu echipament 

a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului 

Afacerilor Interne, pe timp de pacea fost elaborat de către Ministerul Afacerilor 

Interne, în scopul asigurării cu echipament a militarilor prin contract ai 

Inspectoratului General de Carabinieri. 



 

Secretar general al ministerului                                                    Ianuș ERHAN 

 

În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu 

privire la transparenţa în procesul decizional şi proiectul corespunde normelor de 

tehnică legislativă. 

Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la 

beneficierea, de către militarii din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 

al Ministerului Afacerilor Interne, de echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

serviciului militar prin contract. 

În normele proiectului supus expertizei anticorupție au fost identificați 

următorii factori de corupție:  

- formulare ambiguă care admite interpretări abuzive;  

- concurența normelor de drept; 

- lacună în drept;  

- lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative. 

Obiecțiile și recomandările detaliate ale Centrului Național Anticorupție au 

fost expuse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul 

hotărârii Guvernului. 

În context, prezentul proiect a fost redactat în contextul obiecțiilor și 

recomandărilor expuse în raport de expertiză anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Obiecțiile și propunerile Ministerului Justiției au fost luate în considerație la 

definitivarea proiectului. 

11. Constatările altor expertize 

Prezentul proiect nu necesită a fi supus altor expertize. 
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