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                         Afiliat: Confederația Sindicatelor Democratice din România 

 

Nr. ____ din __________ 

 

Către, 

Ministerul Afacerilor Interne  

Direcția Generală Juridică 

Ca urmare a punerii în dezbatere publică pe site-ul M.A.I. a proiectului de Hotărâre de Guvern 

pentru modificarea H.G. 1061/2020 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor 

distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști vă transmitem alăturat propunerile și 

observațiile următoare: 

Introducere: Atunci când se discută despre uniforma polițistului sau a militarului, nu ne referim 

doar la simplul aspect fizic, ci ne putem raporta la aceasta ca la o ”carte de vizită” a structurii pe care o 

reprezintă.  

Uniforma de serviciu a polițistului operativ trebuie sa fie permanent adaptată la condițiile reale ale 

mediului unde aceasta urmează a fi purtată. Necesitatea adoptării unor elemente de uniformă noi precum 

și transformarea celor actuale, astfel încât întregul echipament de serviciu să se plieze continuu nevoilor 

operative, trebuie să reprezinte un deziderat pentru factorii decidenți ai ministerului. Un exemplu îl 

constituie chiar adaptarea succesivă a uniformelor de serviciu a celorlalte arme ale M.A.I. pentru cadrele 

operative, fapt pentru care se pot găsi soluții și pentru polițiștii din stradă a căror uniformă poate fi 

catalogată ca un mijloc de protecție și utilitate, iar la baza alegerii celei mai bune soluții trebuie să stea 

mai multe principii printre care: siguranța, confortul și aspectul.  

În prezent nu se poate spune același lucru și despre actuala uniformă de serviciu, datorită 

incompatibilității dintre prezenta structură de echipare și destinația sa de folosire, fapt sesizat an de an de 

către segmentul operativ al poliției. Calitatea materialelor este de asemenea un alt subiect important atunci 

când vine vorba de echiparea efectivelor operative supuse unor minime și maxime de temperatură, 

intemperii ale vremii, condiții deosebite generate de specificul misiunilor etc. 

Totodată este bine de menționat faptul că „un studiu tehnic făcut acum trei ani de către o firmă 

specializată din Germania, în care s-a constatat, printre altele, că polițiștii români și bulgari au uniforme 

de slabă calitate„ în timp ce trendul celorlalte poliții europene este de a adopta ținute cât mai moderne și 

cu un puternic aspect și caracter tactic. 
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Propuneri: 

I. Legislație 
 

A. Propunem a nu a se abroga art. 4 din actul normativ, ci a se modifica și a avea următorul 

cuprins: 

”Art. 4 - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului afacerilor 

interne, la propunerea structurilor interesate cu avizul Direcției Generale Logistice.” 

Abrogarea acestui articol presupune un blocaj din punct de vedere legislativ în procesul de înzestrare 

logistică, întrucât pentru a răspunde nevoilor de echipare a polițiștilor, o posibilă schimbare sau 

introducere a unor articole sa va putea face doar printr-o hotărâre de guvern. Fapt ce va excede voința și 

atribuțiile legislative ale ministrului afacerilor interne, deși simpla modificare a unei structuri de 

echipament nu are un impact legislativ sau financiar considerabil. De aceea rugăm a se reanaliza 

oportunitatea de nu se abroga acest articol, ci mai degrabă a se redacta din nou în funcție de rigorile de 

tehnică legislativă și conform cu nevoile ministerului. 

 

II. Descrierea articolelor și a accesoriilor 
 

A. La Anexa 1, Capitolul I - Descrierea însemnelor distinctive și a însemnelor pentru 

gradele profesionale – I. Emblema pentru coifură propunem modificarea punctului 2 după cum 

urmează: ”Emblema pentru coifură studenților și elevilor se confecționează pe suport textil, prin brodare 

cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră și 

reprezintă acvila din stema țării, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru studenți 

și un singur rând pentru elevi. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice 

stemei României.” 

B. La Anexa 1, Capitolul I - Descrierea însemnelor distinctive și a însemnelor pentru 

gradele profesionale – III. Însemne pentru gradele profesionale propunem modificarea punctelor 1 și 

1.4 după cum urmează: ” 1.Însemnele de grad profesional pentru umăr sunt reprezentate prin stele în șase 

colțuri, de diferite mărimi pentru ofițeri și galoane de diferite culori pentru agenți, aplicate pe un suport 

textil sub forma unui cilindru eliptic aplatizat. Stelele și galoanele sunt de culoare alb-argintiu și 

roșu(bourgogne), respectiv galben-auriu și albastru(pacific) pentru efectivele Poliției de Frontieră. La 

mijlocul suportului, pe lățime, și la 5 mm de capătul interior al acestuia se fixează semnul de armă. 

Stelele și galoanele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni, culori și linii de contur diferite, 

astfel: 

1.4. Pentru agenți sunt brodate 1-3 galoane, cu lățimea de 2 cm după cum urmează: 

a) agent de poliție - un galon stilizat de culoare alb argintiu, respectiv galben auriu pentru efectivele 

Poliției de Frontieră; 

b) agent principal de poliție - două galoane stilizate de culoare alb argintiu, respectiv galben auriu pentru 

efectivele Poliției de Frontieră; 

c) agent șef adjunct de poliție - un galon stilizat de culoare roșie, respectiv albastră pentru efectivele 

Poliției de Frontieră; 

d) agent șef de poliție - două galoane stilizate de culoare roșie , respectiv albastră pentru efectivele 

Poliției de Frontieră; 

e) agent șef principal de poliție - trei galoane stilizate de culoare roșie, respectiv albastră pentru efectivele 

Poliției de Frontieră.” 
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C. La Anexa 1, Capitolul II - Descrierea uniformelor – Partea I - POLIȚIA ROMÂNĂ, 

Partea a II-a –POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ, Partea a III-a – APARATUL CENTRAL, 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ȘI STRUCTURILE AFLATE ÎN 

SUBORDINEA/ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, I. Uniforma de 

reprezentare și ceremonialuri, respectiv II. Uniforma de serviciu - propunem modificarea punctelor  

6. Accesorii - 6.2. Suport cu grad profesional, respectiv 6. Accesorii - 6.1. Suport cu grad profesional 

după cum urmează: ”Suport cu grad profesional este realizat din material textil de culoare bleumarin 

sub formă de cilindru eliptic aplatizat, dublat pe suport rezistent, cu lungimea de 12,5-13,5 cm și lățimea 

de 5,5 cm. La mijlocul suportului, pe lățime, și la 5 mm de capătul interior al acestuia se fixează semnul 

de armă împreună cu însemnul de grad. Galoanele sunt stilizate cu o linie dreaptă la fiecare margine iar 

în interior cu 3 linii în zig-zag și brodate cu fir metalizat de culoare alb-argintiu sau roșu, respectiv 

galben-auriu sau albastru.” 

*Referitor la propunerile anterioare B și C, precizăm importanța efectuării schimbărilor propuse pentru o 

îmbunătățire considerabilă a calității și rezistenței suporturilor de grad. Experiența anilor precedenți ne 

pune la dispoziție dovezi clare conform cărora forma, materialul și dimensiunea acestora nu oferă 

avantajele necesare reducerii efectului de deformare și uzură în urma purtării succesive cu sau fără alte 

articole de uniformă sau materiale de protecție(vestă). De asemenea schimbarea formei dreptunghiulare 

cu margini bordurate cu un suport de formă cilindrică eliptică aplatizată dublat pe material tare, 

concomitent cu înlocuirea baretelor cu galoane permite reducerea dimensiunilor, nu doar pentru efect 

vizual mai echilibrat, ci mai ales pentru reducerea suprafeței de expunerea la deformare. Tot practica ne 

învață faptul că reducerea numărului de însemne(galoane, în cazul de față) pe un singur suport aduce un 

plus în recunoașterea cu ușurință a gradului polițienesc, iar trecerea se poate face schimbând culoarea 

acestora și reluând seria de galoane începând cu gradul de Agent Șef Adjunct. În prezent numărul mare de 

barete induc în eroare persoanele care intră în contact cu agenții de poliție sau poliție de frontieră, iar 

repetiția aceleiași forme reduc aspectul oficial și vizual echilibrat. 

Considerăm oportună adoptarea seriei A de la propunerea mai jos-menționată întrucât întrunește toate 

elementele care pot constitui o reală soluție de schimbare și îmbunătățire a gradelor pentru polițiști.  
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D. La Anexa 1, Capitolul II - Descrierea uniformelor – Partea I - POLIȚIA ROMÂNĂ, 

Partea a II-a –POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ, Partea a III-a – APARATUL CENTRAL, 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ȘI STRUCTURILE AFLATE ÎN 

SUBORDINEA/ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, Partea a IV-a – ALTE 

UNIFORME, I. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri, respectiv II. Uniforma de serviciu, I. 

Principalele articole de echipament din compunerea uniformei studenților din Academia de Poliție 

"Alexandru Ioan Cuza", II. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei elevilor 

din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor - propunem modificarea punctelor  6. 

Accesorii - 6.3. Ecuson specific pentru mânecă litera b), respectiv 6. Accesorii - 6.2. Ecuson specific 

pentru mânecă litera b) după cum urmează: ” Ecuson drapel național și structură - Ecusonul are 

formă circulară pe care este brodat însemnul heraldic al structurii sau unității. Deasupra este aplicat un 

semicerc format din fâșii verticale în culorile drapelului României, peste care va fi brodată inscripția 

”ROMÂNIA”.” 

*Referitor la propunerea anterioară D precizăm importanța folosirii însemnului heraldic al 

unității/structurii din care face parte polițistul, pentru o mai ușoară recunoaștere și identificare în timpul 

misiunilor, cât și pentru creșterea respectului față de valorile și însemnele distinctive ale unității. Această 

propunere are la bază O.M.A.I. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne și a cărui prevederi trebuie puse în valoare prin portul însemnelor heraldice distinctive 

specifice fiecărei  structuri în parte, concomitent cu forma segmentului circular tricolor aplicat deasupra. 

 

E. La Anexa 1, Capitolul II - Descrierea uniformelor – Partea I - POLIȚIA ROMÂNĂ, 

Partea a II-a –POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ, Partea a III-a – APARATUL CENTRAL, 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, ȘI STRUCTURILE AFLATE ÎN 

SUBORDINEA/ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, Partea a IV-a – ALTE 
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UNIFORME, II. Uniforma de serviciu, I. Principalele articole de echipament din compunerea 

uniformei studenților din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", II. Principalele articole de 

echipament din compunerea uniformei elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea 

polițiștilor - propunem modificarea punctelor  6. Accesorii - 6.3. Ecuson nominal,  respectiv 6. Accesorii 

- 6.4. Ecuson nominal după cum urmează: ”Este confecționat pe suport textil, având brodat numele 

posesorului. La capătul drept este brodat tricolorul.” 

 

*Referitor la propunerea anterioară E precizăm că probabil s-a strecurat o greșeală de redactare a 

proiectului de act normativ, întrucât atât la uniforma de reprezentare și de ceremonialuri, cât și la uniforma 

de serviciu este prevăzut același ecuson nominal metalic. Ecusonul nominal metalic poate fi aplicat la o 

uniformă care nu este purtată în condiții de uzură, acțiune continuă și periculozitate. Din practică, 

subliniem faptul că portul unui astfel de accesoriu metalic în zona pieptului poate fi periculos din cauza 

formei dreptunghiulare cu colțuri și a sistemului de prindere de tip agrafă în cazul unei lupte corp la corp 

sau a unei căzături, fără a mai evidenția și discrepanța între uniforma de serviciu ce se propune a fi tactică 

și forma acestui ecuson metalic care are un aspect mult mai elegant.  

De aceea considerăm oportună diferențierea ecusoanelor în funcție de uniforma la care se poartă. Pentru 

uniforma de serviciu propunem un ecuson realizat din material textil cu prindere cu sistem velcro, mult 

mai sigur și mai comod, aflat deja în dotarea celorlalte structuri ale M.A.I. 

F. La Anexa 1, Capitolul II - Descrierea uniformelor – Partea I - POLIȚIA ROMÂNĂ, 

II. Uniforma de serviciu - propunem modificarea punctului 2. Îmbrăcăminte - 2.6. Pulover după cum 

urmează: ” Se confecționează din material textil de culoare bleumarin și este prevăzut cu fermoar. Pe 

ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt 

în cusătura umărului, pe care se montează suporturile cu grad profesional. Pe mâneci pot fi aplicate 

cotiere. 

G. La Anexa 2, NORMA NR. 5 pentru asigurarea echipamentului specific formațiunilor 

de poliție propunem modificarea titlului capitolului III din tabel astfel:   ”III. Pentru personalul din 

Serviciul de intervenții și acțiuni speciale,  inclusiv serviciile județene de poliție de intervenție rapidă, 

precum și din structurile mobile de poliție*, pentru personalul din Serviciul Operații și centrele 

operaționale din cadrul Direcției Generale Anticorupție, precum și pentru structurile de sprijin operativ 

din cadrul Poliției de Frontieră” 

*Referitor la litera G, considerăm oportună introducerea acestei sintagme structuri mobile de poliție, atât 

din punct de vederea al contextului reorganizării M.A.I. cât și dinamicii și evoluției situație operative, ce 

va presupune mai devreme sau mai târziu reînființarea (cu referire la fosta B.A.O.L.P.) la nivelul I.G.P.R. 

a structurii mobile, pentru alinierea din punct de vedere structural și organizațional, la nivel european, cu 

celelalte poliții din cadrul U.E.  
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III. Structura normelor de echipare 

 

1. Având în vedere atribuțiile și specificul misiunilor polițienești, precum și evoluția situației 

operative și a tehnologiei, având și exemplul polițiștilor europeni care dispun de o gamă variată și largă 

de echipamente, propunem introducerea următoarelor articole și mijloace de protecție în cuprinsul normei 

NR. 5 pentru asigurarea echipamentului specific formațiunilor de poliție - II. Pentru polițiștii din 

structurile Poliției Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări și 

unitățile necuprinse în structura inspectoratelor generale: 

 

a) Combinezon de intervenție de ordine publică – propunem introducerea acestui articol de 

echipament specific întrucât pe fondul evoluției situației operative, a dinamicii cadrului legislativ și a 

oportunității modificării conceptului de ordine publică în viitorul apropiat, va fi binevenită posibilitatea 

echipării cu combinezon a efectivelor de ordine publică/siguranță publică/altele cu ocazia executării unor 

misiuni specifice, ședințe de tragere, instrucții, antrenamente și altele unde este necesară o ținută cât mai 

practică și sigură.  

b) Vestă multifuncțională modulară – propunem un model de vestă multifuncțională/tactică 

modulară de tip austriac, german sau olandez care să se îmbine cu orice articol de uniformă și care să se 

plieze nevoilor operative ale unui polițist de ordine publică, în special. Această vestă trebuie să dispună 

la nivelul pieptului de sisteme speciale de prindere pentru prinderea/fixarea accesoriului de comunicații 

de tip ”Remite Speaker Microphone” ori pentru dispozitivul de tip Body Cam, de porturi pentru mijloacele 

de intervenție, etc.  

 

2. În contextul oportunității reorganizării structurilor M.A.I. și a reformei instituționale, 

considerăm important a se menține capitolul destinat poliției călare, structură care, deși desființată încă 

din 2005, poate constitui un real segment de suport operativ în activitatea polițienească. Iar introducerea 

acestei norme de echipament nu va implica costuri deosebite în raport cu soluția adoptată în vederea 

angrenării unor efective de poliție cu ocazia unor misiuni, punând în valoare avantajul oferit de patrulele 

ecvestre. 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare. 

 

Cu deosebită stimă si considerație, 

 

PREȘEDINTELE SINDICATULUI DEMOCRATIC AL POLIȚIȘTILOR 

SIDEPOL 

 

Gabriel GÎRNIȚĂ 
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