Caietul de sarcini
privind achiziționarea echipamentului pentru anul 2021, conform
necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
(în conformitate cu normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 284
din 24.04.2013)
Nr.
Denumirea
Unitatea
Cantitatea
Suma
de măsură
estimativă,
inclusiv TVA
Lotul nr. 1.
Beretă neagră din postav.
Chipiu de paradă albastru-închis.
Costum de serviciu albastruînchis.
4
Costum de paradă:
-(veston, pantaloni) albastruînchis penrtu bărbaţi :
-(veston, fustă) albastruînchis pentru femei.
5
Cravată albastră-închis.
6
Cravată albastră-închis cu trei
dungi argintii.
7
Bonetă albastră-închis.
8
Papion albastru-închis.
9
Palton albastru-închis din postav
Total lot nr. 1
1
2
3

buc.
buc.
set.

110
150
150

25300.00
67500.00
185000.00

set.

150

360000.00

buc.
buc.

300
300

10200.00
13200.00

buc.
buc.
buc.

50
50
1

15000.00
1750.00
3500.00
681450.00

150
150

100200.00
120000.00
220200.00

150
50
150

97500.00
30000.00
90000.00
217500.00

100
100
150
500
500
500
1000
500
150

15000.00
700.00
5400.00
6600.00
6800.00
6200.00
24000.00
12000.00
9000.00

Lotul nr. 2.
1
Costum de vară mozaic/ camuflat.
2
Scurtă de iarnă albastră-închis.
Total lot nr. 2

buc.
buc.

Lotul nr. 3.
1
Bocani.
2
Pantofi pentru dame.
3
Pantofi pentru bărbați.
Total lot nr. 3

perechi.
perechi.
perechi.

Lotul nr. 4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Centura lată din piele.
Cocarda metalica pentru beretă.
Cocardă metalică la căciulă
Inscripția „Anul I de studii”.
Inscripția „Anul II de studii”.
Inscripția „Anul III de studii”.
Epoleți pentru cursanți.
Epoleți pentru ofițeri
Mănuși albe bumbac.

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
perechi.
perechi.
perechi.

10

Ecuson MAI de model nou aprobat
prin comisia de heraldică
11 Ecuson Academia „Ștefan cel
Mare” a MAI de model nou aprobat
prin comisia de heraldică
Total lot nr. 4

buc.

1000

14000.00

buc.

1000

14000.00

113700.00

Lotul nr. 5.
Pulover albastru-închis din
semilînă.
2
Cămașă gri (mânecă lungă).
3
Cămașă albă (mânecă scurtă).
4
Cămașă albă (mânecă lungă).
5
Căciulă neagră din blană naturală.
6
Fular albastru-închis.
7
Tricou cu mîneca lungă mozaic
8
Tricou cu mîneca scurtă mozaic
Total lot nr. 5
1

buc.

150

60000.00

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

150
150
150
150
150
300
300

38850.00
30750.00
38850.00
81000.00
4500.00
45000.00
42000.00
340950.00

perechi.
set.

150
150

104400.00
102000.00

set.

150

60000.00

Lotul nr. 6.
1
2

Ghete sportive
Trening din semilină (tunică,
pantaloni)
3
Trening din țesătură combinată
(tricou, șorturi)
Total lot nr. 6

SUMA TOTALĂ

266400.00

1840200,00

Nr.

Denumirea

Descrierea

Unitatea Cantitatea
de masura

Lotul nr. 1
1
Beretă neagră
din postav.

2

Chipiu de
paradă albastruînchis.

Bereta este confecţionată din fetru modelat
pe calapod special. În partea frontală, pe
stînga, este prevăzută o întăritură rigidă,
destinată pentru fixarea cocardei. În partea
laterală dreaptă sînt două capse. Marginea
beretei este prelucrată cu bordură din piele
artificială în care este introdus un şiret.
Bereta este căptuşită cu ţesătură de
bumbac.
Chipiul are formă spaţială rigidă, este
constituit din calotă, bord, bordură, un
reper central frontal şi cozoroc. Forma
spaţială a chipiului este asigurată de
elementul interior rigid de carcasă şi fîşie
confecţionată din spumă de cauciuc,
amplasată pe perimetrul calotei, pe
elementul interior rigid al bordurii
verticale şi elementul rigid interior din
partea frontală a produsului. Calota are
formă ovală. Bordul este format din patru
repere : două repere anterioare simetrice cu
dimensiunile : lăţimile anterioară – 50 mm,
lăţimea laterală – 40 mm, două repere
posterioare simetrice cu lăţimea de 40 mm.
În cusătura de asamblare a calotei şi
bordurii este introdus un paspoal grideschis. Bordura este verticală, cu lăţimea
de 50 mm. Pe părţile laterale superioare ale
bordurii sînt prelucrate simetric două capse
cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale
inferioare ale bordurii sînt fixaţi simetric
doi nasturi metalici de culoare aurie, de
care este fixat pe partea anterioară un şnur
împletit de culoare aurie, care la nivelul
cozorocului este dublat cu un segment
suplimentar de şnur. Între nasturii metalici
pe partea posterioară a bordurii verticale
este aplicat prin coasere, la distanţa de 3
mm de la marginea inferioară a chipiului,
un şiret de culoare aurie. Reperul central
frontal este de formă trapezoidală cu latura
mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura
mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile
laterale de 100 mm. Pe partea centrală a
reperului se aplică cocarda. Cozorocul are

buc.

110

buc.

150

3

Costum
de serviciu
albastru- închis.

formă rigidă, este constituit din două
repere din ţesătură de bază şi elemente
interioare de rigidizare. Pe marginea
exterioară a cozorocului este aplicat la
distanţa de 5 mm de la margine un şiret de
culoare argintie. Chipiul este prelucrat cu
căptuşeală din ţesătură din viscoză şi
bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din
piele cu perforaţii.
Costum
de
serviciu
albastruînchis (Scurtă, Pantaloni)
Scurtă de serviciu albastră-închis
Scurta este constituită din partea din faţă,
spate, mîneci şi guler.
Partea din faţă este formată din două repere
simetrice care se încheie cu fermoar. În
partea superioară sînt aplicate două
buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu
clape se încheie cu nasturi şi butoniere. În
partea de jos sînt plasate sub unghi două
buzunare cu bordură.
Partea din spate este formată din partea
superioară – platca şi partea inferioară. În
cusătura de montare a plătcii sînt
prelucrate două pliuri, situate simetric şi
orientate spre răscroiala mînecilor.
Mîneca tip cămaşă este formată din partea
anterioară şi posterioară. Terminaţia
mînecii este prelucrată cu manşetă, care se
închide la cusătura cotului cu un rînd de
nasturi plasaţi în două niveluri.
Gulerul este răsfrînt, cu colţurile sub un
unghi ascuţit.
Terminaţia este prelucrată cu betelie lată,
încheiată la un rînd de nasturi plasaţi în
două niveluri. În regiunea cusăturilor
laterale, betelia este flexibilă, datorită
panglicii elastice care este fixată cu trei
tigheluri de garnisire.
Scurta este căptuşită cu ţesătură de mătase.
Pantaloni de serviciu albaştri-închis
Pantalonii sînt constituiţi din faţă, spate şi
betelie. Partea din faţa este formată din
două părţi simetrice, căptuşite cu ţesătură
din mătase pînă mai jos de genunchi. În
cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ,
care se încheie cu fermoar. În cusăturile
laterale sînt prevăzute două buzunare.
Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul

set.

150

4

Costum de
paradă:
-(veston,
pantaloni)
albastruînchis penrtu
bărbaţi :
-(veston,
fustă) albastruînchis pentru
femei.

pliurilor plasate pe linia de simetrie a
genunchilor, orientate spre cusăturile
laterale. Spatele este format din două părţi
simetrice. În partea superioară de dreapta
este montat un buzunar cu clapă care se
încheie cu nasture. Cambrarea în talie se
realizează cu ajutorul a două pense plasate
simetric pe ambele părţi. În cusăturile
laterale este inclusă vipuşca din postav grideschis. Betelia, montată în cusătura taliei,
este prevăzută cu şapte găici pentru curea.
Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi
al copcii. Marginile interioare ale
pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu
panglică.
Costum de paradă (veston, pantaloni)
albastru- închis:
Vestonul are o siluetă semiajustată, cu
lungimea pînă la linia pliului subfesier,
este compus din faţă, clin lateral, spate,
mînecă şi guler. Sistemul de închidere al
produsului este central, cu un rînd de
nasturi, plasaţi în trei niveluri.
Partea din faţă se constituie din două
repere simetrice, pe care se prelucrează
pense verticale pînă la linia de intrare în
buzunar. Pe fiecare parte sînt amplasate
cîte un buzunar lateral tăiat cu linia de
intrare orientată orizontal, prelucrat cu
refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie
55 mm.
Partea din spate este croită din două repere
simetrice. În partea inferioară a liniilor de
îmbinare a părţilor din spate cu clinii
laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea
de 290 mm şi lăţimea de 40 mm.
Mîneca clasică aplicată este constituită din
două repere: superior şi inferior. La nivelul
terminaţiei mînecii în partea inferioară a
cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ
cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi
lăţimea de 30 mm. Sliţul este decorat cu
patru nasturi. Pe partea superioară a
mînecii stîngi se aplică ecusonul
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, iar
pe dreapta – ecusonul MAI, aprobate de
către Comisia Naţională de Heraldică a
Republicii Moldova.
Gulerul este de tip clasic cu revere.
Lungimea reverului cu colţ constituie 350

set.

150

mm, lăţimea – 90 mm.
În zona umerală a produsului, în cusătura
de aplicare a mînecii, în răscroială, se
aplică un portepolet cu lungimea de 130
mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea
liberă a portepoletului, definitivată în colţ,
se prelucrează o butonieră tăiată cu cap
rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul
de formă tubulară pe care sînt brodate
însemnele gradelor speciale ale Poliţiei.
Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă
la terminaţie.
Pantalonii de paradă albaştri-închis de
siluetă semiajustată sînt constituiţi din
partea din faţă, partea din spate şi betelie.
Sistemul de închidere este amplasat pe
linia de simetrie a feţei şi se realizează prin
fermoar de masă plastică.
Faţa este constituită din două repere
simetrice. Partea din faţă prezintă buzunar
lateral cu linia de intrare oblică, garnisită
prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.
Spatele este constituit din două repere
simetrice. Cambrarea în talie se realizează
cu ajutorul a două pense executate simetric
pe ambele părţi. Pe elementele din spate, la
distanţa de 60 mm de la conturul superior,
se prelucrează cîte un buzunar tăiat cu doi
refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul
prevede închidere cu nasture şi butonieră.
În cusăturile laterale este inclusă vipuşca
din postav gri-deschis cu lăţimea de 6 mm.
Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează
conturul superior al produsului şi este
prevăzută cu şase găici pentru centură.
Betelia se încheie cu un nasture şi o
butonieră, precum şi cu un cîrlig.
Costum de paradă albastruînchis penrtu femei :
Vestonul constituie siluetă semiajustată, cu
lungimea pînă la linia şoldurilor şi este
compus din faţă, spate, mînecă şi guler.
Sistemul de închidere al produsului este
central cu un rînd de nasturi, situaţi pe trei
niveluri.
Elementul din faţă prezintă linii de relief,
care trec prin centrul bustului şi pornesc
din răscroiala mînecii, ajungînd pînă la
terminaţia produsului. Pe fiecare parte sînt
amplasate cîte un buzunar lateral tăiat cu

5
6

Cravată
albastră-închis.
Cravată

linia de intrare orientată orizontal,
prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei
constituie 55 mm.
Elementul din spate prezintă linii de relief
care pornesc din răscroiala mînecii,
ajungînd pînă la terminaţia produsului.
Mîneca clasică aplicată este constituită din
două repere: superior şi inferior. La nivelul
terminaţiei mînecii, în partea inferioară a
cusăturii posterioare, se prelucrează un şliţ
cu colţul închis cu lungimea de 95 mm şi
lăţimea de 25 mm. Sliţul este decorat cu
patru nasturi. Pe partea superioară a
mînecii stîngi se aplică ecusonul.
Gulerul este de tip clasic cu revere. Primul
nivel al sistemului de închidere se
amplasează cu 95 mm mai sus de linia
taliei. Distanţa dintre nivelurile de
amplasare a nasturilor este de 95 mm.
Lăţimea reverului cu colţ constituie 70
mm, iar lungimea – 30 mm.
În zona umerală a produsului, în cusătura
de aplicare a mînecii, în răscroială se
aplică un portepolet cu lungimea de 115
mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea
liberă a portepoletului, definitivată în colţ,
se prelucrează o butonieră tăiată cu cap
rotund.
Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă
la terminaţie.
Fustă de paradă albastră-închis
Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă
la punctul rotulian este constituită din
partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de
închidere a produsului se realizează prin
fermoar ascuns din masă plastică, amplasat
în linia de simetrie a spatelui.
Partea din faţă prezintă un reper.
Cambrarea în talie se realizează prin
intermediul a 2 pense amplasate simetric.
Partea din spate prezintă linii de relief ce
se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230
mm şi lăţimea de 55 mm.
Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu
un nasture şi o butonieră.
Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă
la terminaţie.
Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI.
Conform mostrei Academiei „Ștefan cel

buc.

300

buc.

300

7

8

9

albastră-închis
Mare” a MAI.
cu trei dungi
argintii.
Bonetă albastră- Boneta este constituită din calotă de formă
închis.
ovală, formată din două repere simetrice,
două repere simetrice borduri laterale şi
două repere simetrice borduri răsfrînte.
Bordurile laterale au laturile superioare de
formă curbă, laturile inferioare şi cele
laterale sînt definitivate prin linii drepte.
Bordurile răsfrînte au laturile superioare de
formă curbă, rotunjite din partea superioară
frontală, latura inferioară şi latura laterală
posterioară sînt definitivate prin linii
drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în
partea frontală. Marginile exterioare
superioare ale bordurilor răsfrînte sînt
prelucrate cu paspoal de culoare gri. Pe
bordura răsfrîntă din partea dreaptă a
bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia
medie frontală a produsului şi la distanţa
de 10 mm de la terminaţia inferioară a
bonetei este aplicată cocarda. Boneta este
prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din
viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de
20 mm din piele artificială.
Papion albastru- Papion albastru-închis din ţesătură
închis.
combinată
Papionul este format din ţesătură de mătase
artificială albastră-închis, fiind legat în
forma aripilor de fluture.
Palton albastru- Paltonul este constituit din partea din faţă,
închis din
spate, mîneci şi guler. În partea din faţă
postav
sînt confecţionate două buzunare cu laist.
Sistemul de închidere reprezintă un rînd de
nasturi în patru niveluri. Nasturii sînt de
culoare argintie de 22 mm. Partea din spate
este formată din reliefuri care pornesc din
răscroiala mînecii pînă la terminaţie. În
cusătura liniei de simetrie a spatelui, la
terminaţie, este plasat şliţul. Mînecile
paltonului sînt clasic montate cu două
cusături. Paltonul este căptuşit cu ţesătură.

buc.

50

buc.

50

buc.

1

buc.

150

Lotul nr. 2
1

Costum de vară
mozaic.

Tunica este constituită din piepţi, spate,
mîneci şi guler. Piepţii sînt formaţi din
două repere simetrice. Ei se încheie într-un
rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Este
o închidere prelucrată cu sublaist care
acoperă butonierele, pentru ca în poziţia

închisă nasturii să nu apară pe faţa tunicii,
cu excepţia primului. În partea superioară
pe linia pieptului sînt plasate, în unghi,
două buzunare cu clapă, iar în cea
inferioară sînt aplicate două buzunare cu
fermoar. Spatele, pînă la linia taliei, este
prelucrat cu două pliuri simetrice şi
orientate spre răscroiala laterală. În scopul
ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei
este aplicată o bentiţă, prin care este trecut
un şiret. Marginea tunicii este prelucrată cu
tăietură închisă, prevăzută, de asemenea,
cu un şiret. Mîneca de tip cămaşă este
montată cu o singură cusătură. Pe partea
superioară a mînecilor sînt aplicate două
buzunare în unghi, de tip „ghiozdan”.
Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor,
prevăzute cu panglici adezive, plasate pe
două sectoare. Marginea mînecii este
prevăzută cu manşetă, care se încheie cu
ajutorul unei panglici adezive. În regiunea
cotului este aplicată o întăritură
suplimentară de formă dreptunghiulară din
ţesătura de bază. Epoleţii se montează în
răscroiala mînecilor, iar terminaţiile libere
sînt fixate pe cusăturile umerale cu nasturi
şi butoniere. Subraţul este prevăzut cu
patru butoniere cu diametrul de 7 mm.
Gulerul este răsfrînt, cu ştei secţionat,
avînd colţurile în unghi ascuţit.
Pantalonii sunt cofecţionaţidin stofă
mozaicală de nailon (50%) și bumbac
(50%). Pantalonii sînt constituiţi din faţă,
spate şi betelie. Partea din faţă este formată
din două repere simetrice. În partea
superioară a părţii din faţă sînt prelucrate
buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.
În zonele laterale ale pantalonilor este
prelucrat cîte un buzunar aplicat.
Buzunarul este poziţionat la nivelul liniei
laterale, cu 300 mm mai jos de conturul
superior al pantalonilor. Linia de intrare în
buzunar, cu lungimea de 220 mm, este
orientată oblic sub un unghi de 20°,
adîncimea pungii pe conturul orientat
posterior constituie 235 mm, iar pe cel
orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai
sus de linia de intrare în buzunar, paralel
cu aceasta, este aplicată o clapă cu

2

Scurtă de iarnă
albastră-închis.

lungimea de 225 mm şi lăţimea de 65 mm.
Clapele de închidere a buzunarului sînt
prevăzute cu ajutorul benziivelcro, aplicate
pe colţurile acestora. Betelia montată în
cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici
cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se
încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii.
Partea dorsală a pantalonilor este dublată
cu țesătură de bază. Terminaţia
pantalonilor este prelucrată cu bretele din
elastic.
Scurta are lungimea pînă la nivelul pliului
subfesier şi este constituită din două
unităţi: produsul exterior de tip scurtă şi
produsul interior de tip scurtă pentru
asigurarea gradului necesar de izolare
termică în timpul rece, fiind unite prin
fermoar. Produsul exterior de tip scurtă
albastru-închis este prelucrat cu căptuşeală
de culoare neagră, acesta prezintă siluetă
dreaptă şi posibilitatea reglării volumului
în regiunea taliei printr-un şiret, divizat în
trei sectoare – unul pentru reperul spatelui
şi două pentru sectoarele feţei de produs.
Produsul exterior este format din partea din
faţă, din spate, mîneci, guler şi epoleţi.
Sistemul de închidere a produsului este
central, pe guler şi în continuare pe toată
lungimea produsului, dublu: cu fermoar
bidirecţional din masă plastică şi cu fente
aplicate pe reperul drept şi reperul stîng ale
feţei, care se suprapun şi se fixează cu un
rînd de copci din masă plastică cu
diametrul de 15 mm de culoarea scurtei,
fixate pe 6 niveluri.
Partea din faţă prezintă două repere
simetrice, divizate orizontal la nivelul
lăţimii bustului, formînd platca. Cu 10 mm
mai jos de linia de divizare sînt prelucrate
simetric buzunare tăiate cu laist de 10 mm.
În linia orizontală de divizare sînt fixate
clape dreptunghiulare cu dimensiunile:
lungimea – 150 mm, lăţimea – 55 mm. Pe
extremităţile inferioare ale clapelor la
distanţa de 15 mm de la vîrf sînt fixate cîte
o copcă de masă plastică de culoarea
scurtei. Pe reperul stîng al feţei de produs,
clapa prezintă un sector de 45 mm, orientat
spre răscroiala mînecii şi fixat prin bandă
velcro. Pe partea dreaptă a feţei, cu 15 mm

buc.

150

mai sus de linia de divizare a plătcii, este
aplicată o panglică de bandă velcro cu
lăţimea de 35 mm şi lungimea de 140 mm.
Pe reperele feţei, în partea inferioară, sînt
amplasate simetric cîte un buzunar tăiat cu
laist de 10 mm. Clapele aplicate ale
buzunarelor inferioare au lungimea de 190
mm şi lăţimea de 70 mm, fiind aplicate cu
20 mm mai sus de linia de intrare în
buzunar. Pe extremităţile inferioare ale
clapelor, la distanţa de 15 mm de la vîrf,
sînt fixate cîte o copcă de masă plastică de
culoarea scurtei.
Partea din spate este formată din patru
repere: platcă, reper inferior central şi doi
clini inferiori laterali.
Platca reperului faţă şi cea a reperului spate
se realizează dintr-un singur reper.
Mîneca este aplicată, fiind formată din
reper anterior, reper posterior şi chingă cu
lungimea de 200 mm şi lăţimea de 55 mm,
fixată în cusătura inferioară a mînecii la
distanţă de 50 mm de la terminaţie.
Gulerul scurtei este de tip răsfrînt cu ştei
parţial croit separat. Şteiul pe linia de
simetrie prezintă înălţimea de 40 mm şi
lungimea de 400 mm. Pelerina gulerului pe
linia de simetrie prezintă lăţimea de 85
mm, pe colţuri – de 110 mm.
Produsul exterior de tip scurtă prezintă
buzunare interioare tăiate, prelucrate cu
refileţi, linia de intrare în buzunar fiind
prevăzută cu un fermoar de masă plastică.
Buzunarele au o lungime de 170 mm.
Epoleţii cu lungimea 185 mm şi lăţimea de
40 mm sînt fixaţi în cusătura de aplicate a
gulerului, iar terminaţia liberă se fixează cu
bandă velcro în zona umărului.
Terminaţia produsului şi terminaţia
mînecilor prezintă tighele de garnisire cu
lăţimea de 10 mm. Linia pelerinei
gulerului şi cusăturile de aplicare a fentelor
şi clapelor inferioare prezintă tighele de
garnisire cu lăţimea de 7 mm. Liniile de
divizare ale plătcilor, linia de aplicare a
mînecilor în răscroială, de aplicare a
gulerului în răscroială, conturul superior al
şteiului, cusătura de aplicare a mînecilor
prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de
1 mm. Conturul reperelor fentelor

sistemului de închidere, clapele
buzunarelor, cusătura posterioară a mînecii
şi liniile de relief pe reperele spate sînt
prelucrate cu tighele duble de garnisire,
distanţa dintre tighele fiind de 6 mm.
Pe partea superioară a mînecii stîngi se
aplică însemnele.
Produsul interior prezintă un produs de tip
scurtă cu mîneci clasice aplicate, fiind
confecţionat din material de căptuşeală de
culoare neagră şi căptuşit cu material
matlasat de culoare neagră. Produsul
prezintă siluetă dreaptă. Partea din faţă
prezintă două repere simetrice.
Partea din spate a produsului interior este
format dintr-un singur reper. Mînecile
scurtei interioare sînt confecţionate din
material de căptuşeală şi sînt prelucrate cu
material matlasat de căptuşeală de culoare
neagră. Mînecile se fixează la nivelul
terminaţiei de mînecile produsului exterior
prin capse.

Lotul nr. 3
1

Bocani
bărbaţi/femei.

Bocani cu carimbi înalţi din iuft: Bocanci
din piele naturală cu cărîmbi înalţi de vară
pentru bărbaţi/femei.
Bocancii pentru bărbaţi sînt constituiţi din
două ansambluri: superior şi inferior.
Ansamblul superior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
căptuşeală. Subansamblul exterior este
alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil
cu configuraţie specială, limbă cu burduf,
croite din iuft (toval), conform GOST
19137-89 sau din box tăbăcit în crom
conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu
proprietăţi de rezistenţă la apă
(impermeabil).
Înălţimea carîmbului este de 21 cm.
Subansamblul interior este alcătuit din
bombeu şi ştaif din material termoplastic.
Căptuşeala interioară este executată parţial
sub căpută din material textil, iar pentru
vipuşca interioară şi etichetă – din piele
naturală.
Ansamblul inferior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
intermediar. Subansamblul exterior este
alcătuit din talpă monolit turnată din:
termoelastoplast TEP, termopoliuretan

perechi

150

TPU cu dublă densitate sau cauciuc
rezistent la uzură, antistatică, antiacizi,
antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de
absorbţie a socului integrat în toc.
Subansamblul interior – din acoperiş de
branţ, iar cel intermediar – din branţ,
semibranţ şi supinator.
Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul
superior prin lipire, lipire-coasere, injectare
sau vulcanizare. Bocancii se închid cu
ajutorul şiretului rezistent, introdus în
capse sau inele/cîrlige metalice.
Bocancii pentru femei de asemenea sînt
constituiţi din două ansambluri: superior şi
inferior.
Ansamblul superior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
căptuşeală. Subansamblul exterior este
alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil,
vipuşcă, limbă cu burduf, guleraş moale,
croite din iuft (toval) conform GOST
19137-89 sau box tăbăcit în crom conform
GOST 447-81, tratat hidrofug cu
proprietăţi de rezistenţă la apă
(impermeabil).
Înălţimea carîmbului este de 23 cm.
Subansamblul intermediar este alcătuit din
bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată
parţial sub căpută din material textil
perforat aerat, rezistentă la abraziune,
antitranspiraţie, tratată antimicotic şi
antibacterian, iar pentru vipuşca interioară
– etichetă din piele naturală.
Ansamblul inferior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
intermediar. Subansamblul exterior este
alcătuit din talpă monolit turnată din:
termoelastoplast TEP, termopoliuretan
TPU cu dublă densitate sau cauciuc
rezistent la uzură, antistatică, antiacizi,
antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de
absorbţie a socului integrat în toc.
Subansamblul interior – din acoperiş de
branţ, iar cel intermediar – din branţ,
semibranţ şi supinator.Ansamblul inferior
se îmbină cu ansamblul superior prin
lipire, lipire-coasere, injectare sau
vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul
şiretului rezistent, introdus în capse sau
inele/cîrlige metalice.

2

Pantofi pentru
dame.

3

Pantofi pentru
bărbați.

1

Centura lată din
piele
Cocarda
metalica pentru
beretă
Cocarda
metalica pentru
căciulă
Inscripția „Anul
I de studii”

Pantofi negri din piele naturală pentru
femei
Pantofii sînt constituiţi din două
ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul
superior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
căptuşeală. Subansamblul exterior este
alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea
carîmbului este de 6 cm. Subansamblul
interior este alcătuit din ştaif şi bombeu.
Căptuşeala este executată din piele naturală
şi ţesătură.
Ansamblul inferior este format din trei
subansambluri: exterior, interior şi
intermediar. Subansamblul exterior este
alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din
acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din
branţ, semibranţ şi glenc metalic.
Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul
superior prin lipire.
Înălţimea tocului este de 4-5 cm.
Pantofii sînt constituiţi din două
ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul
superior este format din trei
subansambluri: exterior, intermediar şi
căptuşeală interioară. Subansamblul
exterior este alcătuit din căpută, carîmb,
ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar –
din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este
executată din piele şi ţesătură. Ansamblul
inferior este format din trei subansambluri:
exterior, interior şi intermediar.
Subansamblul exterior este alcătuit din
talpă şi toc prefabricate, cel interior – din
acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din
branţ, semibranţ şi glenc metalic.
Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul
superior prin lipire. Pantofii se încheie cu
şiret.

perechi

50

perechi.

150

Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI
Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI

buc

100

buc

100

Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI

buc

150

Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI

buc

500

Lotul nr. 4
2
3
4

5
6
7

Inscripția „Anul
II de studii”
Inscripția „Anul
III de studii”
Epoleți pentru
cursanți

8

Epoleți pentru
ofițeri

9

Mănuși albe
bumbac
Ecuson MAI

10

11 Ecuson
Academia

Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI
Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI
Epoleti pentru cursanti, epoleţii pentru
studenţi – la distanţa de 5 mm de la
marginea inferioară a epoletului este
executată o coroană de culoare argintie;
epoleţii sînt executaţi din ţesătura din care
este confecţionată uniforma respectivă şi
sînt montaţi în cusătura mînecii, avînd
lăţimea de 50 mm.
În conformitate cu prevederile HG Nr. 284
din 24.04.2013 privind aprobarea
uniformei, însemnelor şi normelor de
echipare cu uniformă ale poliţiştilor.
Mănuşile sînt formate din bază cu patru
degete, deget mare şi clini suplimentari.
Ecusonul MAI de model nou aprobat prin
comisia de heraldică
Ecusonul Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI de model nou aprobat prin comisia de
heraldică

buc

500

buc

500

perechi

1000

perechi

500

perechi

150

buc

1000

buc

1000

buc

150

Lotul nr. 5
1

Pulover
albastru-închis
din semilînă

Puloverul este format din spate, faţă,
mîneci şi epoleţi.
Elementul faţă al produsului prezintă un
reper din tricot şi două repere platcă
aplicate cu tighel de 1 mm, din ţesătură
impermeabilă, amplasate simetric. Pe
platcă sînt aplicate două sisteme de tighele
de garnisire orientate oblic sub formă de
reţea, distanţa dintre tighele fiind de 45
mm.
Elementul spate prezintă un reper
spate din tricot şi o platcă aplicată cu tighel
de 1 mm, din ţesătură impermeabilă,
lăţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie
fiind de 120 mm. Pe platcă sînt aplicate
două sisteme de tighele de garnisire
orientate oblic sub formă de reţea, distanţa
dintre tighele fiind de 45 mm.
Mînecile aplicate cu o singură
cusătură prezintă elemente dreptunghiulare
de întărire aplicate în regiunea cotului,
lăţimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu
următoarele dimensiuni : lăţimea – 110
mm, lungimea – 200 mm. Terminaţia
inferioară a mînecilor este definitivată cu
manşete duble.

2

Cămașă gri
(mânecă lungă)

Răscroiala gîtului puloverului este
definitivată în formă rotundă, prelucrată cu
bentiţă tricotată în structură patent dublu,
cu lăţimea de 40 mm.
În partea inferioară a cusăturii
laterale a puloverului sînt aplicate, cu
tighel de 1mm, elemente de întărire din
ţesătură impermeabilă, simetrice pe partea
stîngă şi partea dreaptă, cu dimensiunile :
lăţimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe
acestea sînt aplicate tighele de garnisire
orientate vertical, distanţa dintre tighele
fiind de 10 mm.
Terminaţia produsului este definitivată cu
bordură dublă tricotată integral, în
structură patent dublu, cu lăţimea de 90
mm.
Cămaşa este constituită din faţă, spate,
mînecă şi guler. Sistemul de închidere este
central cu nasturi şi butoniere situate pe
şapte niveluri, primul fiind situat pe şteiul
gulerului. Partea din faţă prezintă două
repere simetrice. Pe partea stîngă se
prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm.
Partea din spate se constituie din două
repere: platcă şi reperul spate. Înălţimea
plătcii la nivelul liniei de simetrie
constituie 75 mm.
Epoleţii sînt de tip husă, elementul interior
este introdus în cusătura de aplicare a
mînecii, elementul exterior de formă
tubulară se îmbracă pe elementul interior şi
se fixează de produs prin nasturi sau bandă
velcro.
Mîneca este de croială clasică aplicată cu o
cusătură. În partea posterioară, la nivelul
terminaţiei mînecii, se prelucrează o
tăietură cu o fentă cu lungimea de 165 mm
şi lăţimea de 25 mm. Terminaţia mînecii
este prelucrată cu manşetă cu colţurile
rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul
de închidere a manşetei se realizează prin
butonieră şi doi nasturi unul dintre care are
rolul de reglare a lăţimii mînecii la
terminaţie. Pe mîneca stîngă se aplică
ecusonul Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI, iar pe mîneca dreaptă, ecusonul
MAI.
Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit
separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar

buc

150

3

Cămașă albă
(mânecă scurtă)

pelerina are lăţimea de 45 mm. Gulerul
prezintă colţuri ascuţite.
Conturul superior şi inferior al plătcii şi
conturul manşetei prezintă tighele
decorative de 1 mm. Pe conturul pelerinei
gulerului, al răscroielii mînecii şi pe
marginile laterale ale fentei sînt aplicate
tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.
Cămaşa este constituită din faţă, spate,
mînecă şi guler. Sistemul de închidere este
central cu nasturi şi butoniere, situate pe
opt niveluri, primul fiind situat pe şteiul
gulerului.
Partea din faţă prezintă două repere
simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o
fentă cu lăţimea de 35 mm. Pe elementul
stîng al feţei se aplică cu tighel de 1 mm un
buzunar cu dimensiunile: lungimea liniei
de intrare în buzunar este de 130 mm,
lungimea pungii buzunarului – 140 mm.
Linia de intrare în buzunar este acoperită
cu o clapă cu lungimea de 135 mm şi
lăţimea – 50 mm. Pe buzunar este prevăzut
sistem de închidere cu un nasture şi
butonieră, amplasate la mijlocul clapei.
Partea din spate se constituie din patru
repere: platcă şi reperul spate, pe care se
realizează două linii verticale de “relief”.
Înălţimea plătcii la nivelul liniei de
simetrie constituie 75 mm.
Epoleţii sînt de tip husă, elementul interior
este introdus în cusătura de aplicare a
mînecii, elementul exterior de formă
tubulară se îmbracă pe elementul interior şi
se fixează de produs prin nasturi sau bandă
velcro.
Mîneca este de croială clasică, aplicată cu
o cusătură. Terminaţia mînecii trebuie să
fie situată mai sus de linia cotului cu 50
mm. Pe terminaţie se prelucrează o imitaţie
de manşetă cu lăţimea de 30 mm.
Pe mîneca stîngă se aplică ecusonul
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, iar
pe mîneca dreaptă, ecusonul MAI.
Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit
separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar
pelerina prezintă lăţimea de 45 mm.
Gulerul prezintă colţuri ascuţite.
Conturul superior şi inferior al plătcii
prezintă tighele decorative de 1 mm. Pe

buc

150

4

Cămașă albă
(mânecă lungă)

5

Căciulă neagră
din blană
naturală

conturul pelerinei gulerului, al răscroielii
mînecii, clapei, manşetei şi pe marginile
laterale ale fentei sînt aplicate tighele de
garnisire cu lăţimea de 6 mm.
Cămaşa este constituită din faţă, spate,
mînecă şi guler. Sistemul de închidere este
central cu nasturi şi butoniere situate pe
şapte niveluri, primul fiind situat pe şteiul
gulerului. Partea din faţă prezintă două
repere simetrice. Pe partea stîngă se
prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm.
Partea din spate se constituie din două
repere: platcă şi reperul spate. Înălţimea
plătcii la nivelul liniei de simetrie
constituie 75 mm.
Epoleţii sînt de tip husă, elementul interior
este introdus în cusătura de aplicare a
mînecii, elementul exterior de formă
tubulară se îmbracă pe elementul interior şi
se fixează de produs prin nasturi sau bandă
velcro.
Mîneca este de croială clasică aplicată cu o
cusătură. În partea posterioară, la nivelul
terminaţiei mînecii, se prelucrează o
tăietură cu o fentă cu lungimea de 165 mm
şi lăţimea de 25 mm. Terminaţia mînecii
este prelucrată cu manşetă cu colţurile
rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul
de închidere a manşetei se realizează prin
butonieră şi doi nasturi unul dintre care are
rolul de reglare a lăţimii mînecii la
terminaţie. Pe mîneca stîngă se aplică
ecusonul Academiei „Ștefan cel Mare” a
MAI, iar pe mîneca dreaptă, ecusonul
MAI.
Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit
separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar
pelerina are lăţimea de 45 mm. Gulerul
prezintă colţuri ascuţite.
Conturul superior şi inferior al plătcii şi
conturul manşetei prezintă tighele
decorative de 1 mm. Pe conturul pelerinei
gulerului, al răscroielii mînecii şi pe
marginile laterale ale fentei sînt aplicate
tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.
Căciula este constituită din disc de formă
eliptică, calotă cilindrică şi clape alungite.
Calota cilindrică şi partea superioară a
clapelor sînt executate din blană. Discul,
calota şi partea inferioară a clapelor sînt

buc

150

buc

150

6

Fular albastruînchis

7

Tricou cu
mîneca lungă
mozaic
Tricou cu
mîneca scurtă
mozaic

8

confecţionate din postav de culoare neagră.
Clapele se închid în partea de sus a căciulii
cu ajutorul şireturilor. Căciula este
căptuşită cu ţesătură de bumbac matlasată
cu vatelină.
Fular albastru-închis tricotat din semilînă
Fularul are dimensiunile de 130×25 cm.
Terminaţia fularului este garnisită cu
franjuri.
Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI

buc

150

buc

300

Conform mostrei Academiei „Ștefan cel
Mare” a MAI

buc

300

perechi

150

set

150

set

150

Lotul nr. 6
1

Ghete sportive

Ghetele sînt alcătuite din două ansambluri:
superior şi inferior. Ansamblul superior
este alcătuit din carîmb, căpută şi
căptuşeală interioară, iar cel inferior – din
talpă, branţ şi semibranţ.
Notă:Confecţionarea încălţămintei se va
efectua în conformitate cu Catalogul
documentelor normative în domeniul
standardizării, elaborat de Institutul
Naţional de Standardizare şi Metrologie al
Republicii Moldova

2

3

Trening din
semilînă
(tunică,
pantaloni)
Trening din
țesătură
combinată
(tricou, șorțuri)

Notă:
- Toate pozițiile vor fi confecționate pentru fiecare student individual;
- Toate tipurile de echipament vor fi dotate cu insemnele Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI și a Ministerului Afacerilor Interne de tip
nou aprobate de către Comisia pe Heraldică;
- Toate pozițiile vor fi marcate corespunzător și ambalate în pungi
separat;
- Livrarea în termen de 20 zile după semnarea contractului;
- La solicitare vor fi prezentate obligator mostrele.

