
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 
Secțiunea I 

Titlul proiectului de act normativ 
 

 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2006 
privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile     
subordonate acestuia 

 
Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situației 
actuale  

                 În aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (4) din Ordonanța 
Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale 
de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul 
de apărare naţională, ordine publica şi siguranţa naţională, aprobată cu 
modificări de Legea nr. 143/1994, prin Hotărârea Guvernului nr. 
1301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru 
personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și 
din unitățile și instituțiile subordonate acestuia, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost stabilite structura normelor de 
echipare, culorile uniformelor și echipamentul de protecție specific 
misiunilor pentru personalul militar din cadrul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, din unitățile și instituțiile subordonate 
acestuia. 
                 În prezent, echipamentul special, stabilit potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 1301/2006, nu acoperă nevoile actuale de 
echipare pentru protecția efectivelor participante la misiuni de 
intervenție la incendii, misiuni de operare - căutare, salvare, evacuare. 
Astfel, tendințele actuale în domeniul echipamentelor individuale de 
protecție recomandă utilizarea suporturilor textile cu caracteristici 
tehnice performante la confecționarea echipamentului destinat 
efectivelor care execută misiuni și intervenții de risc maxim.  
                  În acest context, în vederea diminuării riscurilor care pot 
surveni pe timpul desfășurării misiunilor specifice de către personalul 
militar, este necesară introducerea unor articole noi de echipament 
special de protecție. 
                 Referitor la structura normelor de echipare pentru personalul 
militar din Ministerul Afacerilor Interne se observă existența unor 
diferențe semnificative. Spre exemplificare, personalul Jandarmeriei 
Române beneficiază de ghete îmblănite, în timp ce cadrele militare din 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul 
General de Aviație beneficiază de ghete din piele. Un alt exemplu este 
dat de faptul că personalul Jandarmeriei Române și al Inspectoratului 
General de Aviație are dreptul la scurtă cu mesadă detașabilă, în timp 
ce cadrele militare din Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență au dreptul la scurtă de instrucție. 
               Având același statut, cadrele militare din Ministerul Afacerilor 



Interne trebuie să beneficieze de aceleași articole de echipament din 
compunerea uniformelor, diferențiate prin modele, culori și însemne 
distinctive. 
               Prevederile Normei nr. 4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1301/2006 sunt aplicabile generalilor și ofițerilor în 
rezervă sau în retragere. Articolul 27 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, în aplicarea căruia a fost stabilită această 
normă, a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 53/2011, astfel 
încât și maiștrii militari și subofițerii să aibă dreptul de port al 
uniformei după trecerea în rezervă sau în retragere. În acest sens, se 
impune modificarea prevederilor normei menționate anterior. 
                De asemenea, pentru asigurarea uniformității descrierii și 
realizării însemnelor distinctive ale personalului militar din cadrul 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, însemnele de grad 
și semnul de armă trebuie să fie confecționate prin brodare, la 
dimensiuni similare celorlalte structuri militare. 
                În ceea ce privește echiparea elevilor, durata de folosință a 
articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie a fost stabilită în 
raport de durata de școlarizare, respectiv 2 ani sau multiplu de această 
perioadă. Începând cu anul 2017, pe fondul deficitului de personal, a 
fost luată măsura reducerii duratei de școlarizare la 1 an. Având în 
vedere cele prezentate, pentru respectarea normelor elementare de 
igienă personală, durata de folosință a unor articole de îmbrăcăminte, 
a încălțămintei și lenjeriei de corp trebuie corelată cu durata de 
școlarizare, astfel încât elevii nou înmatriculați să beneficieze de 
articole de echipament care nu au fost utilizate de promoțiile 
anterioare. 

2. Schimbări 
preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește stabilirea 
următoarelor aspecte:   
- introducerea în normă a unor articole noi pentru asigurarea 
protecției corespunzătoare a efectivelor pe timpul desfășurării 
misiunilor specifice (ex. cagulă protecție, subvestimentar protecție, 
echipament pentru motocicliști, pelerină protecție împotriva apei și 
vântului etc.); 
- punerea în concordanță a prevederilor normei de echipare a cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere cu cele ale Legii nr. 80/1995, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- corelarea duratei de folosință a articolelor de echipament din 
compunerea uniformei elevilor școlilor de maiștrii militari și subofițeri 
cu durata de școlarizare; 
- reglementarea posibilității de confecționare a cămășii bluză din 
compunerea uniformei de reprezentare și de culoare albă, pentru 
creșterea confortului în purtare pe timp călduros; 
- stabilirea culorii bleu-ciel pentru cămașa bluză din compunerea 
uniformei pentru oraș a studenților și elevilor pregătiți pentru 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 
- reglementarea posibilității ca articolele de echipament prevăzute în 
norma pentru asigurarea cu echipament special să se acorde și 
voluntarilor care se instruiesc și execută misiuni de intervenție la 
situații de urgență; 
- confecționarea prin brodare a semnului de armă și ajustarea 
galoanelor aferente gradelor de subofițer la dimensiunea suportului de 
grad; 
- introducerea unei uniforme pentru efectivele gărzii de onoare, care să 



confere prestanță, să impună respect și să îmbine elementele de 
tradiție ale unor uniforme similare, introduse după anul 1860. 
               Menționăm faptul că reglementările propuse prin proiectul de 
hotărâre a Guvernului determină creșterea gradului de siguranță, 
protecție și confort al personalului pe timpul misiunilor specifice și nu 
afectează uniformitatea coloristică a echipamentului, nuanțele actuale 
rămânând în continuare valabile. 

3. Alte informații                  Modificarea culorilor, denumirii sau a duratelor de utilizare 
pentru unele articole de echipament, precum și înlocuirea materiilor 
prime utilizate în confecționarea unora dintre acestea, nu implică 
cheltuieli suplimentare peste normele de echipare existente.  
                 Achiziționarea noilor articole de echipament special de 
protecție se va face eșalonat, în limita bugetelor alocate Ministerului 
Afacerilor Interne, fără a se solicita suplimentarea acestora. 
Precizăm că aceste cheltuieli sunt neînsemnate în raport cu necesitatea 
asigurării siguranței și protecției și cu cheltuielile suplimentare ce ar 
putea fi generate de posibilele accidente care afectează capacitatea de 
lucru a personalului militar ceea ce ar presupune tratamente, 
medicamente, spitalizare, întreruperea temporară / definitivă a 
raporturilor de muncă.  

                                                                                
Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra 
mediului concurențial și 
domeniului ajutoarelor 
de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații   
                                                                          
                                                                           Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
curent, cât și pe termen lung (5 ani) 

 
- mii lei - 

Indicatori  Anul 
curent  

Următorii 4 ani  Media 
pe  

5 ani 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      



a) bugetul de stat, din acesta:       
     (i) impozit pe profit       
     (ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     (i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

      

     (i) contribuții de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 
0 2.421 7.258 7.267 

7.286,
1 

4.435,62 

     (i) cheltuieli de personal       
     (ii) bunuri și servicii       
        - I.G.S.U 0 2.311 5.943 5.943 5.943 3.617 
b) bugete locale:       
     (i) cheltuieli de personal 

- 
 
 

    

     (ii) bunuri și servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

 
     

     (i) cheltuieli de personal       
     (ii) bunuri și servicii       
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat 0 2.421 7.258 7.267 
7.286,

1 
4.435,62 

b) bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
 

 
 

Calcule detaliate privind 
fundamentarea veniturilor și/sau 
cheltuielilor bugetare 

 
 

7. Alte informații Sumele necesare punerii în aplicare a proiectului de act 
normativ se vor suporta numai din creditele bugetare, 
aprobate anual Ministerului Afacerilor Interne și fără a 
avea impact asupra bugetului general consolidat. 
Introducerea noilor echipamente se realizează etapizat 
cu încadrare în fondurile bugetare aprobate cu această 
destinație, prevăzute în buget. 

                                                                         
                                                                        Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 
 

1. Măsuri normative  necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 

 
 
 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare 

Hotărârea Guvernului nr.1301/2006 privind stabilirea 
uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul 



a intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ; 
 

militar din Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate 
acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziții. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1 Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare  
aplicării directe a actelor normative 
comunitare. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și /sau 
documente internaționale din care 
decurg angajamente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații 
 

 

 
Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informații privind procesul de 
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme 
implicate 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizațiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum și a modului în 
care activitatea acestor organizații 
este legată de obiectul proiectului 
de act normativ 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 
autoritățile administrației publice 
locale, în situația în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activități ale acestor autorități, în 
condițiile H.G. nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice 
locale la elaborarea proiectelor de 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



acte normative 
 
4. Consultările desfășurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării  
c) Consiliul Economic și Social 
d) Consiliul Concurentei  
e) Curtea de Conturi 

Avizul Consiliului Legislativ nr.________ 

 
6. Alte informații 
 

 
 

                                                                          
 Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 
normativ 

 
1. Informarea societății civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea 
dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică. 
 

2. Informarea societății civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
și efectele asupra sănătății și 
securității cetățenilor sau 
diversității biologice 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații  
 

                                                                              
                                                                               Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autoritățile administrației publice 
centrale și/sau locale - înființarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competențelor instituțiilor existente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
2. Alte informații 
 

 
 

 



În considerarea celor prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2006 privind stabilirea 
uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia, pe care-l 
supunem Guvernului spre adoptare. 
 
 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
 

CARMEN DANIELA DAN 
 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 
 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

TUDOREL TOADER 


