
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
Proiect 

HOTĂRÎRE nr. 
din „__" 2021 

Chişinău 
5 

cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1494/2008 privind 
aprobarea normelor şi modalităţii de asigurare cu uniformă a ofiţerilor de 

informaţii şi securitate 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1494/2008 privind aprobarea normelor şi 

modalităţii de asigurare cu uniformă a ofiţerilor de informaţii şi securitate (Monitor 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1-2, art. 44 ), se modifică după cum 
urmează: 

1) În titlu după cuvântul „uniformă" se completează cu cuvintele „ şi 
echipament". 

2) În clauza de emitere după sintagma „art. 44 alin. (1)„ se completează cu 
sintagma „şi (5)". 

3) La pct. 1 după sintagma „Modalitatea de asigurare cu uniformă a 
ofiţerilor de informaţii şi securitate, conform anexei nr.2 „ se completează cu 
sintagma „ ; Normele de asigurare cu echipament a ofiţerilor de informaţii şi 
securitate, conform anexei nr. 3" 

4) Din Anexa nr. 2 sintagma „La decizia directorului Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, ofiţerul de informaţii şi securitate beneficiază de o 
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compensaţie bănească anuală, echivalentă normelor de echipare în mărimea 
calculată la preţurile de piaţă." se exclude. 

5) Se completează cu Anexa nr. 3, după cum urmează: 

„Anexa nr. 3 
la Hotărârea Guvernului nr. 1494/2008 

Normele de asigurare cu echipament a ofiţerului de informaţii şi securitate 
Nr. Denumirea obiectelor de echipament Unitatea de Numărul de Terme 
d/o măsură obiecte de nul de 

echipament port 
pentru un ofiţer (ani) 

1. Mănuşi de box Perechi 1 4 
2. Cască de box Unităţi 1 4 
3. Apărători pentru picioare Perechi 1 4 
4. Bandaj Unităţi 1 2 
5. Bandaj elastic Perechi 1 2 
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Proiect 
6. Tricou Unităţi 1 1 
7. Cămaşă Unităţi 1 1 
8. Sorţi sport Unităţi 1 1 
9. Tunică Unităţi 1 3 
10. Costum termo Compleu 1 1 
11. Trening (bluză şi pantaloni) Compleu 1 2 
12. Combinezon Unităţi 1 3 
13. Hanorac Unităţi 1 2 
14. Fes Unităţi 1 2 
15. Chipiu Unităţi 1 3 
16. Panama Unităţi 1 3 
17. Kimono „Sambo" Unităţi 1 5 
18. Ghete de luptă „Sambo" Perechi 1 2 
19. Ghete Perechi 1 1 
20. Ciorapi sport Perechi 1 
21. Geacă impermeabilă Unităţi 1 3 
22. Vestă Unităţi 1 3 
23. Scurtă Unităţi 1 3 
24. Pelerină Unităţi 1 3 
25. Mănuşi Perechi 1 2 
26. Centură tactică Unităţi 1 6 
27. Rucsac tactic Unităţi 1 5 
28. Rucsac pentru alpinism Unităţi 1 5 
29. Huse pentru arme, muniţii şi alte echipamente Unităţi 1 6 
30. Gamel ă/Rezervor de apă Unităţi 1 6 
31. Echipament dresaj Set 1 5 
32. Targă Unităţi 1 6 
33. Trusa medicală individuală şi de grup Set 1 3 

Nota: 
1. Descrierea detaliată a echipamentului şi persoanele care vor beneficia de echipament 

vor fi reglementate prin actele normative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova. 

2. Pentru ofiţerii din Detaşamentul cu destinaţie specială „Alfa" şi din subdiviziunea de 
gardă, numărul de obiect de echipament pentru fiecare ofiţer se va stabili prin actele normative 
ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. 

3. Echipamentele care le-a expirat termenul de uzură, dar încă sunt utile, se scot de la 
evidenţa contabilă şi se folosesc în continuare până la uzarea lor definitivă." 

2. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova va aduce 
actele sale normative în concordantă cu prezenta hotărâre. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

Prim-ministru Natalia GAVRILITA 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1494/2008 privind aprobarea normelor şi modalităţii de asigurare cu uniformă a 
ofiţerilor de informaţii si securitate" 
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I. Autorul proiectului 
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a elaborat proiectul 

hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1494/2008 
privind aprobarea normelor şi modalităţii de asigurare cu uniformă a ofiţerilor de 
informaţii si securitate". 
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II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
Reieşind din specificul activităţii ofiţerilor de informaţii şi securitate (în 

continuare - ofiţeri de informaţii) în conformitate cu art. 44 alin. (5) din Legea nr. 
170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, a apărut necesitatea 
completării normelor de echipare a acestora. 

Aceste actualizări a normelor rezultă din necesitatea completării ţinutei de 
serviciu a unor categorii de ofiţeri, prin completarea cu obiecte secundare ce sunt 
indispensabile unei bune echipări. 

Totodată, completarea cuprinde si anumite echipamente sportive care sunt 
necesare pentru pregătirea fizică a ofiţerilor de informaţii la anumite tipuri de sport, 
pentru participare la unele competiţii sportive interdepartamentale sau în timpul unor 
misiuni speciale. 

Suplimentar, completarea este necesară pentru echiparea ofiţerilor responsabili 
de dresajul câinilor speciali din dotarea Serviciului. 

O altă condiţie ce a impus elaborarea acestui act este necesitatea de a aduce în 
concordanţă Hotărârea Guvernului nr. 1494/2008 cu modificările operate la art. 44 
din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, prin 
Legea nr. 108/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

în contextul celor enunţate şi în vederea asigurării unei funcţionalităţi eficiente 
a activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, considerăm 
oportună aprobarea modificărilor şi completărilor propuse în proiect. 

III. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca 
scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul actului, nu rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova 

în baza acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeană, nu are drept scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi nu contravine legislaţiei UE. 

IV. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Principala prevedere a proiectului este completarea Hotărâri Guvernului 

nr. 1494/2008 privind normelor şi modalităţii de asigurare cu uniformă a ofiţerilor de 
informaţii şi securitate, cu Anexa nr. 3 care va prevedea Normele de asigurare cu 
echipament a ofiţerilor de informaţii şi securitate. 

V. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea modificărilor propuse, nu va determina cheltuieli financiare 

suplimentare neplanificate din bugetul de stat, deoarece procurarea echipamentelor se 
va efectua treptat, conform cerinţelor Serviciului, ţinând cont de bugetul anual alocat 
SIS. Totodată, este de menţionat faptul că, echipamentele urmează a fi procurate strict 
pentru o anumită categorie de ofiţeri de informaţii şi securitate, activitatea cărora 
implică atribuţii de apărare pasivă sau activă. Concomitent, menţionarea exactă în 
textul hotărârii a subunităţilor Serviciului şi a numărului de personal care vor beneficia 
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de echipamentele respective este imposibilă, deoarece structura şi statul de personal al 
SIS constituie informaţie atribuită la secretul de stat. 
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VI. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
Proiectul se integrează în sistemul legislaţiei şi este corelat cu prevederile 

actelor legislative în vigoare, iar modificările şi completările propuse nu afectează 
concepţia generală. 

VII. Avizarea şi consultarea publică 
în conformitate cu art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative şi pct. 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 610/2018, proiectul actului normativ şi nota informativă au fost 
expediate spre avizare către autorităţile publice responsabile de implementarea 
prevederilor conţinute în proiect, toate obiecţiile şi propunerile (recomandările) 
urmează a fi examinate şi vor fi expuse în Sinteza la proiect. 

Suplimentar, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Serviciului 
la adresa www.sis.md, în directoriul „Transparenţa", compartimentul „Transparenţa 
decizională". 

VIII. Constatările expertizei anticorupţie 
Rezultatele expertizei anticorupţie, efectuate în conformitate cu art. 28 din 

Legea integrităţii nr. 82/2017, vor fi luate în consideraţie ulterior, la etapa definitivări 
proiectului pentru promovarea în cadrul şedinţei de Guvern. 

IX. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul actului nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene, respectiv, nu este necesar efectuarea expertizei de 
compatibilitate prevăzută la art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative. 

X. Constatările expertizei juridice 
Rezultatele expertizei juridice, efectuate în conformitate cu art. 37 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, vor fi luate în consideraţie ulterior la 
etapa definitivări proiectului pentru promovarea în cadrul şedinţei de Guvern. 

XI. Constatările altor expertize 
Tipurile raporturilor juridice, propuse să fie reglementate de către proiectul de 

act normative, nu necesită efectuarea altelor expertize în conformitate cu art. 34 din 
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

Suplimentar, dat fiind faptul că proiectul actului normativ nu conţine 
reglementări care să afecteze activitatea de întreprinzător, respectiv, nu este necesar 
efectuarea analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte 
normative în conformitate cu prevederile Metodologiei de analiză a impactului în 
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 23/2019. 
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