
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7718\7718-redactat-ro.docx 

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:  

 

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) 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: 



2 

 

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\7718\7718-redactat-ro.docx 

„Norma nr.10 

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. Căciulă neagră din blană buc. 1 3 ani 

2. Chipiu  de patrulare albastru-închis buc. 1 5 ani 

3. Chipiu albastru-închis din ţesătură de bumbac buc. 1 1 an 

4. Fes negru buc. 1 2 ani 

5. Scurtă de iarnă albastră-închis buc. 1 3 ani 

6. Scurtă de serviciu albastră-închis buc. 1 2 ani 

7. Pantaloni de serviciu albaștri-închis per. 1 1 an 

8. Pulover albastru-închis din semilînă buc. 1 2 ani 

9. Mănuşi negre din semilînă per. 1 1 an 

10. Tricou cu guler (tip polo) albastru-închis buc. 2 1 an 

11. Cravată albastră-închis buc. 1 2 ani 

12. Costum de vară mozaic set 1 2 ani 

13. Tricou din bumbac mozaic buc. 2 1 an 

14. Pantaloni de patrulare de vară buc. 1 2 ani 

15. Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă buc. 1 2 ani 

16. Pantaloni de patrulare de primăvară-toamnă buc. 1 2 ani 

17. Tricou albastru-închis buc. 2 1 an 

18. Fular din semilînă buc. 1 2 ani 

19. Izmene călduroase set 1 1 an 

20. Ciorapi din semilînă per. 3 1 an 

21. Ciorapi din bumbac per. 6 1 an 

22. Trening din semilînă (tunică, pantaloni) buc. 1 2 ani 

23. Trening din ţesătură combinată (tricou, şorturi) buc. 1 1 an 

II. Încălţăminte 

24. Bocanci cu carîmbi înalţi de iarnă din iuft per. 1 1 an 

25. Bocanci cu carîmbi înalţi de vară din iuft per. 1 1,5 ani 

26. Pantofi din iuft per. 1 1 an 

27. Pantofi de patrulare per. 1 1 an 

28. Ghete sportive per. 1 1 an 
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1 2 3 4 5 

III. Accesorii 

29. Centură lată din piele buc. 1 5 ani 

30. Curea pentru pantaloni buc. 1 3 ani 

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

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei NĂSTASE 
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