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Nr. 171/1 din 20.08.2020 

 

 

Către, 

Ministerul Afacerilor Interne 

În atenția: Direcției Generale Juridice și Direcției Secretariat General 

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 și a numărului ridicat de propuneri și 

sugestii venit dinspre segmentul operativ, vă transmitem alăturat un set de propuneri și observații în 

completare la adresa anterioară nr. 171/20.08.2020: 

Introducere 

Cu ocazia primirii din partea polițiștilor operativi a mai multor sugestii și observații, ne-am văzut 

nevoiți să revenim cu o serie de propuneri în completarea setului anterior deja transmis dumneavoastră,  

cu scopul de a sublinia câteva probleme identificate la analiză mai amplă a textului de Hotărâre de Guvern. 

La nivelul Poliției de Frontieră s-a observat că, spre deosebire și în comparație cu Poliția Română, unele 

articole de uniformă precum pantalonii, bluza și pantofii sunt menționate ca fiind tactice, pe când cele 

pentru polițiști ca fiind de intervenție. Dorim să evidențiem importanța realizării unor perechi de 

pantaloni cu croială tactică-militară care să fie prevăzute cu buzunare laterale de utilitate, așa cum 

beneficiază și polițiștii din spațiul European. De asemenea vrem să nu dăm crezare zvonurilor apărute, 

conform cărora după aproape 20 de ani de la efectuarea schimbării uniformei există factori de decizie care 

consideră pantalonii tactici cu buzunare laterale ca fiind articole ”interzise” pentru polițiști și care nu ar 

trebui să intre niciodată în norma structurii de echipament. Credem că există o serie de aspecte pozitive 

în descrierea articolelor specifice P.F. care pot fi împrumutate  și transcrise pentru piesele de uniformă de 

serviciu specifice Poliției. 

Considerăm importantă procedura de feedback din partea polițiștilor operativi, mai ales în contextul 

realizării noii uniforme și până la elaborarea unui ordin de ministru care să descrie în detaliu și succint 

articolele din compunerea uniformei de poliție și modul de purtare a acestora, astfel încât să avem un 

proiect cât mai bine pus la punct și adaptat cât mai aproape de realitate. Cei care poartă uniforma zilnic 
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fiind cei mai îndreptățiți să aibă ultimul cuvânt de zis atunci când vine vorba de aspectul, compunerea și 

tipul croielii acesteia. 

Nu în ultimul rând, așa cum a fost scos la iveală de multe ori, uniforma de serviciu trebuie să aibă 

ca exemplu și punct de plecare modelele celorlalte uniforme tactice ale polițiilor europene, unde cei 

responsabili au înțeles nevoia de adaptare la specificul muncii de poliție și capacitatea de asigurarea a 

unui standard de protecție, confort și mobilitate cât mai mare pentru cel care poartă uniforma permanent. 

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

II. Uniforma de serviciu – propunem modificarea descrierii la punctele 2. Îmbrăcăminte – 2.1. Scurtă 

și 2.2. Bluzon a ultimei sintagme după cum urmează: ”Pentru creșterea vizibilității și asigurarea 

protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile scurtei pot fi aplicate benzi din material 

reflectorizant.” 

Astfel încât cu ocazia unor misiuni specifice de ordine publică sau de altă natură, care presupun 

efectuarea unor acțiuni de tip pândă sau a căror rezultat poate fi compromis din cauza vizibilității ridicate 

a uniformei efectivelor angrenate fiind identificate ușor și de la depărtare, propunem posibilitatea detașării 

acestor elemente reflectorizante sau a proiectării în dublu mod. 

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

II. Uniforma de serviciu – propunem modificarea titlurilor articolelor de uniformă de la punctele 2. 

Îmbrăcăminte – 2.4. Pantaloni intervenție, 2.5. Bluză intervenție și 4. Încălțăminte - 4.1. Pantofi 

intervenție iarnă/vară prin introducerea termenului ”TACTIC”, așa cum este prevăzut și la Poliția de 

Frontieră și la celelalte structuri, după cum urmează:”2.4. Pantaloni intervenție/tactici; 2.5. Bluză 

intervenție/tactică și  4.1. Pantofi intervenție/tactică iarnă/vară” 

Unele zvonuri apărute printre cadrele de poliție au scos la iveală refuzul factorilor decidenți de a 

permite croirea unor modele de pantaloni de tip tactic(cu buzunare laterale utile și speciale), iar termenul 

”intervenție” care descrie articolele de mai sus, sperăm a nu servi la această posibilă perseverență a celor 

care cred că știu mai bine decât polițiștii operativi cum trebuie croită o pereche de pantaloni pentru 

structurile operative de poliție, în special cele de intervenție și de ordine publică. De aceea, asemeni 

structurii Poliției de Frontieră și a Aparatului Central, a Inspectoratului General pentru Imigrări și a 

celorlalte structuri aflate în subordinea/cadrul M.A.I., solicităm cât se poate de serios, reanalizarea 

titulaturii acestor elemente de uniformă astfel încât să reprezinte într-adevăr o îmbunătățire față de 

actualele articole și schimbarea lor după exemplul celor anterior menționate.  

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

II. Uniforma de serviciu - propunem modificarea punctului 4. Încălțăminte - 4.1. Pantofi intervenție 

iarnă/vară după cum urmează:” Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material 

textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană 

imperrespirabilă. Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem 

antișoc. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, 

protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material 

compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o 

uniformă tactică.” 

Misiunile executate de polițiști nu se realizează în spații ferite de pericole neprevăzute, așa că 

indiferent dacă vorbim de polițiștii de ordine publică, transporturi, rutieră din cadrul Poliției Române, fie 

că vorbim de polițiștii de frontieră, toate aceste categorii de efective trebuie să beneficieze de o 

încălțăminte la cele mai înalte standarde. Nu au fost puține cazurile când polițiștii au călcat în cuie ruginite, 

sârme, fragmente metalice tăioase, sticle etc, iar o pereche de bocanci/pantofi adecvați și cu o astfel de 

lamelă antiperforare nu ar mai fi post puși în situația de a se răni. 

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

II. Uniforma de serviciu - propunem modificarea punctului 4. Încălțăminte - 4.2. Ghete iarnă/vară 

după cum urmează:” Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de 
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culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. 

Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc. Talpa se 

realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică 

ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit. Designul 

ghetelor și înălțimea carâmbilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în 

concordanță cu sezonul în care se poartă.” 

Misiunile executate de polițiști nu se realizează în spații ferite de pericole neprevăzute, așa că 

indiferent dacă vorbim de polițiștii de ordine publică, transporturi, rutieră din cadrul Poliției Române, fie 

că vorbim de polițiștii de frontieră, toate aceste categorii de efective trebuie să beneficieze de o 

încălțăminte la cele mai înalte standarde. Nu au fost puține cazurile când polițiștii au călcat în cuie ruginite, 

sârme, fragmente metalice tăioase, sticle etc, iar o pereche de bocanci/pantofi adecvați și cu o astfel de 

lamelă antiperforare nu ar mai fi post puși în situația de a se răni. 

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

II. Uniforma de serviciu - propunem modificarea punctului 5. Echipament divers - 5.1. Centură după 

cum urmează:” Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră și este prevăzută cu 

sistem de autoblocare al cataramei.” 

Trebuie precizat faptul că, la nivelul Poliției de Frontieră descrierea articolelor de uniformă s-a făcut 

mai amplu și mai bine, astfel încât să răspundă nevoilor polițiștilor de frontieră. Preluând astfel modelul 

acestora, centurile polițiștilor trebuie să fie prevăzute cu sistem de autoblocare pentru a evita cazurile din 

trecut când aceștia au fost puși în situația în care centura s-a deschis accidental sau a fost deschisă în 

timpul intervenției, rezultând în ”dezarmarea” polițistului care a trebui să țină cu mână de ia pentru a nu 

o pierde sau pentru a nu-i fi sustrasă. 

 

Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare. 

 

Cu deosebită stimă si considerație, 

 

PREȘEDINTELE SINDICATULUI DEMOCRATIC AL POLIȚIȘTILOR 

SIDEPOL 

 

Gabriel GÎRNIȚĂ 
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