
 

NOTĂ-INFORMATIVĂ 

 la proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea 

uniformei militare, regulilor de purtare a acestora și însemnelor militarilor 

Ministerului Apărării 

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

      Proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea uniformei 

militare, regulilor de purtare a acestora și însemnelor militarilor Ministerului Apărării, a 

fost elaborat de către Ministerul Apărării. 

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

urmărite 

      Elaborarea proiectului de decret a fost condiționată de necesitatea de modernizare a 

modelelor de echipament existente ținând cont de standardele de utilitate, design și 

confort, precum și în conformitate cu atribuțiile specifice activității desfășurate și 

elaborarea modelelor noi de echipament. 

      Un alt factor nu mai puțin important este achiziționarea (recepționarea) 

echipamentului prin programele de asistență externă EDA, FMF/FMS, care sunt de alte 

modele decât cele aprobate prin actele normative în vigoare. 

       În conformitate cu Planul de profesionalizare a Armatei Naționale au fost 

modificate gradele militare pentru efectivul de sergenți și soldați, care necesită de a fi 

adaptate la condițiile actuale. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

     Proiectul de decret nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

La momentul actual, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 580 din 6 

octombrie 2010 pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive şi a 

regulilor de purtare a acestora de către militarii din cadrul Armatei Naţionale şi 

instituţiilor Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare, prevede elementele 

uniformei militare si regulile de port ale acestora. 

Proiectul de decret este structurat în 2 capitole cu 7 secțiuni: 

        Capitolul I. Uniforma militară şi însemnele distinctive. Capitolul I include 3 

secțiuni. 

        Capitolul II Regulile de purtare a uniformei militare şi însemnelor distinctive, 

ordinilor, crucilor şi medaliilor de către efectivul ministerului apărării. Capitolul II 

include 4 secțiuni. 

Astfel, proiectul de decret are drept scop modificarea în totalmente a modelului 

uniformei de instrucție, de asemenea introducerea în uz a unor elemente noi de 

echipament. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

     Implementarea proiectului de decret nu prevede alocare de mijloace financiare de la 
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bugetul de stat. 

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

     Proiectul de decret prevede abrogarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 580 din 6 octombrie 2010 pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor 

distinctive şi a regulilor de purtare a acestora de către militarii din cadrul Armatei 

Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

    Proiectul de decret a fost examinat de către toate unitățile militare ale Armatei 

Naționale, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului Apărării, 

propunerile parvenite din partea acestora au fost luate în evidență la elaborarea noului 

proiect de decret. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

     În sensul art.28 alin.(2) lit.c din Legea integrității nr.82 din 25.05.2017 proiectul de 

decret este un act normativ exceptat de la expertiza anticorupție.  
 

 

 Ministrul apărării                                              Anatolie NOSATÎI 


