APROBAT
prin Hotărârea
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REGULAMENT
privind stabilirea modelului și a însemnelor distinctive
ale ținutei vestimentare a procurorilor
1. Regulamentul privind stabilirea modelului și a însemnelor distinctive ale
ținutei vestimentare a procurorilor (în continuare Regulament) este elaborat în
corespundere cu prevederile art.16 din Legea cu privire la Procuratură și
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor și urmărește să reglementeze:
a) componentele ținutei vestimentare a procurorilor și detalierea acestora;
b) modul și periodicitatea eliberării ținutei vestimentare;
c) răspunderea pentru încălcarea condițiilor de păstrare a ținutei vestimentare.
2. În şedinţele de judecată, procurorii au obligaţia de a purta ţinuta
vestimentară stabilită prin prezentul Regulament.
3. Ținuta vestimentară pentru procurori se compune din mantie şi insignă.
4. Mantia este confecționată din stofă Gabardin (poliester - 99%, elastan 1%) de culoare bleumarin mat. Mantia este de siluetă liberă cu evazare spre tiv.
4.1 Partea din față a mantiei este alcătuită din două detalii:
- primul detaliu - platcă față;
- al doilea detaliu - reperul față, care are două pliuri (cu adâncimea de 4-5
cm.) sub platcă.
4.2 Partea din spate a mantiei este alcătuită din două detalii:
- primul detaliu - platca spatelui;
- al doilea detaliu - reperul spatelui, care are pe linia de simetrie contrafaldă și
câte două pliuri la contrafaldă.
4.3 Sistemul de închidere a mantiei constituie un rând de nasturi: nasturele de
sus este din plastic, cu urechiușă la vedere, cu diametru de 2 cm, de culoare
albastră închisă, iar 5 nasturi sunt cu fentă ascunsă cu 5 capse.
4.4 Gulerul este în stil apaș pus pe dublură. La marginea gulerului se
amplasează bia din stofă Gabardin (poliester - 99%, elastan - 1%) de culoare
albastru deschis, cu lățimea de 1,5 cm.
4.5 În interiorul mantiei, pe linia umărului sunt fixate pe lipici umerașe din
burete.
4.6 Mâneca este clasică, evazată. Terminația mânecilor este prelucrată cu
manșetă cu lățimea de 10 cm. Partea superioară a manșetei este prelucrată cu
vipușcă din stofă Gabardin (poliester - 99%, elastan - 1%) de culoare albastru
deschis, cu lățimea de 1,0 cm.
4.7 Lungimea de jos a mantiei constituie 10 cm până la podea.
4.8 Modelul mantiei este prezentat în anexa nr.1.

5. Procurorii, indiferent de ierarhie, poartă în piept, în partea stângă a mantiei,
Insigna Procuraturii (în continuare - Insigna) care reprezintă un semn distinctiv
al Procuraturii Republicii Moldova. Modelul și descrierea Insignei corespunde
prevederilor pct.2.2 din Regulamentul privind Insigna Procuraturii, aprobat prin
Ordinul Procurorului General nr.32/8 din 12.05.2010.
5.1 Insigna are înălțimea de 5 cm și lățimea de 4,5 cm.
5.2 Modelul de insignă este prezentat în anexa nr.2.
6. Procurorii vor purta mantia peste cămașă de culoare albă și cravată de
culoare bleumarin mat.
7. Termenul de folosinţă a componentelor ținutei vestimentare pentru
procurori este:
- pentru mantie - 5 ani;
- pentru insignă - nelimitat.
8. Ţinuta vestimentară se pune la dispoziţia procurorului în mod gratuit.
Temei pentru eliberarea ținutei vestimentare este raportul procurorului beneficiar,
coordonat de procurorul-șef, adresat Procurorului General.
9. Înlocuirea mantiei, după împlinirea termenului de folosinţă prevăzut la
pct.6, se efectuează în dependență de uzura reală a acesteia şi a propunerii
justificate a procurorului beneficiar, coordonată cu procurorul-șef.
10. Predarea-primirea componentelor ținutei vestimentare către procurori se
face pe bază de act de predare-primire, în care se menţionează starea calitativă a
acestora, precum şi obligaţia beneficiarului de a le utiliza şi întreţine în condiţii
adecvate.
11. Ţinuta vestimentară pusă la dispoziţia procurorilor, în condiţiile prevăzute
la pct.7-9 ale prezentului Regulament, constituie proprietate a Procuraturii
Generale.
12. Pierderea, deteriorarea sau degradarea cu intenţie ori din culpă a
componentelor ținutei vestimentare, inclusiv atitudinea neglijentă ce a avut drept
consecință sustragerea vestimentației sau a unor componente a acesteia, atrag
răspunderea materială și/sau, după caz, disciplinară.
13. Procurorul care a pierdut, deteriorat sau degradat ținuta vestimentară sau
unele componente ale acesteia, ori i-a fost sustrasă, informează imediat Procurorul
General, printr-un raport scris.
14. În cazul în care procurorul este transferat sau promovat la altă procuratură,
acesta păstrează ținuta vestimentară aflată în folosință.

15. În cazul suspendării din funcție, procurorul beneficiar este obligat să
transmită ținuta vestimentară procurorului-șef, care, la rândul său, o transmite
pentru păstrare Direcției finanțe și administrare.
16. Procurorii ale căror raporturi de muncă încetează, au obligaţia de a preda
Procuraturii Generale componentele ținutei vestimentare. Procurorul care se
eliberează din funcție după cel puțin 20 de ani de activitate în organele
procuraturii, cu aprobarea scrisă a Procurorului General sau a adjuncților acestuia,
poate păstra, ca recompensă pentru succese remarcabile în activitate, insigna de
procuror.
17. Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentului Regulament
se asigură din bugetul aprobat pentru Procuratura Generală.
18. Anexele nr.1 și nr.2 sunt parte integrantă a prezentului Regulament.
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