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Către, 

Inspectoratul General al Poliției Române  

Direcția Logistică 

Urmarea a adresei dumneavoastră numărul 2.526.369/1 din 13.05.2020 privind 

proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, 

însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiștii din cadrul 

Poliției Române vă transmitem alăturat propunerile și observațiile următoare: 

Introducere: uniforma de serviciu a polițistului operativ trebuie să 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 

designul.  

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. Ținând cont de circuitul parcurs de un act normativ de rangul unei hotărâri de 

guvern și obstacolele birocratice pe care le întâmpină de la stadiul de proiect până la a fi și 

adoptat, se impune analizarea creării unui mecanism flexibil și eficient pe bază de feedback 

și testare din partea și de către efectivele de poliție, astfel încât structura normelor de 

echipare să fie mereu actualizată în funcție de nevoi. 

B. Existența unui ordin de ministru privind descrierea, portul și compunerea 

uniformelor este necesară deoarece oferă flexibilitate și elimină barierele birocratice 

legislative în cazul necesității adoptării unor noi reglementări.  

C. A se analiza posibilitatea ca la propunerea și solicitarea unor structuri ale 

M.A.I. , cu avizul D.G.L. să poată fi elaborate modele de uniformă/ adoptate/modificate 

articole de echipament specific astfel încât să se plieze cu specificul activităților și 

misiunilor desfășurate de polițiști atunci când acestea au caracter unic/special. Exemplu: 

Litoral, zonele montane, Delta Dunării, zone turistice etc. 

D. A se analiza și oportunitatea efectuării unor schimbări cu privire la însemnele 

pentru gradele polițiștilor cu scopul adoptării unui stil unic de confecționare și design, 

astfel încât a se diferenția de cele ale unor alte instituții(poliția locală) și pentru a nu mai 

exista confuzii pe viitor din partea cetățenilor. Din experiența anterioară s-a constatat că 

fie din cauza calității scăzute a materialului din care sunt confecționate, fie din cauza 

formei dreptunghiulare neîntărite, suporturile pentru grad se deteriorează treptat căpătând 

un aspect neadecvat, iar însemnul de grad este foarte important la capitolul uniformă, 

ținând cont că acest accesoriu este emblematic pentru activitatea, vechimea, stima și 

meritele unui polițist. Croirea de tip militar, suport de grad fără margini drepte/ascuțite cu 

galoane, ar putea reprezenta o soluție pentru un nou model de grad. De bun augur este și o 

posibilă adaptare a galoanelor, care vor înlocui baretele, astfel încât acestea să capete un 

aspect stilizat și care să pună mai mult în evidență gradul avut de polițist. (a se vedea  figura 

nr. 1 / figura nr. 2) 

 

II. Uniforma de serviciu 

1. Pentru o personalizare și o identificare mai eficientă a efectivelor de poliție 

după echipamentul acestora și în conformitate cu O.M.A.I. 490/2008 privind însemnele 

heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne se impune mențiunea ca fiecare 

articol de îmbrăcăminte care este prevăzut cu emblemă specifică structurii pe umărul stâng, 

pe umărul drept să fie aplicat și însemnul heraldic specific unității. 

2. Articolele de îmbrăcăminte trebuie prevăzute la nivelul pieptului cu un sistem 

special pentru prinderea/fixarea accesoriului de comunicații de tip ”Remote Speaker 
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Microphone”, concomitent cu prinderea dispozitivelor de tip body-cam ce urmează a intra 

treptat în dotarea polițiștilor. Din experiența anterioară, trebuie subliniat faptul că 

poziționarea și fixarea optimă a acestor dispozitive se face la nivelul pieptului cu ajutorul 

unor sisteme de prindere croite și întărite, ori pe o vestă multifuncțională modulară care să 

se îmbine cu fiecare articol de uniformă. 

3. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 1.1 -Șepcuța – propunem a se croi după model 

italian/spaniol/sârb/olandez pentru a i se conferi un aspect unicat specific 

militar/polițienesc care să impună prestanță și eleganță prin port și formă. (a se vedea figura 

nr. 3) 

 

4. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 1.2 -Beretă – propunem a se confecționa din țesătură tip lână de culoare 

bleumarin. În interior este dublat cu căptușeală. Emblema se fixează, pe partea laterală 

stânga, printr-un suport textil, cusut pe partea interioară a căptușelii.( a se vedea figura nr. 

4) 

5. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 1.5 -Fes – având drept model celelalte modele de fesuri aparținând 

altor poliții din spațiul european sugerăm adoptarea unei soluții estetice de aplicare fie a 

emblemei de coifură, fie a inscripționării denumirii structurii.  

6. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 2.1 -Scurtă –Propunem stabilirea unei singure culori pentru 

confecționarea acestui articol de uniformă, de preferat bleumarin așa cum se regăsește în 

textul propunerii dumneavoastră, iar o posibilă combinație de culori bleumarin cu galben-

verzui să fie posibilă doar pentru efectivele de poliție rutieră sau a celor care execută 

misiuni specifice, iar vizibilitatea polițistului reprezintă un punct vital în siguranța acestuia. 

Astfel că vor fi reduse costurile de confecție dar și articolul de vestimentație va fi mai ușor 

de curățat, stabilirea unui singur material și a unei singure culori constituind un avantaj în 

adoptarea unui model de design reușit, fapt pentru care soluția trebuie preluată și pentru 

celelalte articole de uniformă. Deosebit de important este faptul că în prezent actualul 

model de scurtă din completul modular, are o croială greoaie, de natură a îngreuna polițistul 

în executarea misiunii. Forma, lungimea și modul de confecționare nu sunt adecvate 

destinației de utilizarea: pentru misiunile de ordine publică, unde fiecare secundă contează 

și unde este nevoie de eficiență maximă. De aceea trebuie preluat ca exemplu un model de 

scurtă tactică după modelul Poliției Austriece. (a se vedea figura nr. 5) 

7. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 2.2 -Bluzon – propunem a se analiza posibilitatea identificării unor 

soluții tehnice pentru a i se conferi un aspect tactic, apropiat de modelele polițiilor 

europene(Franța, Spania, Italia, Olanda) cu buzunare la piept, cu acces la mijloacele din 

dotare în părțile laterale. Bluzonul trebuie considerat a fi soluția optimă pentru perioadele 
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de primăvară și toamnă, când sunt semnalate intemperii ale vremii iar corpul uman trebuie 

protejat de ploaie și vânt, deși temperaturile pot fi normale. (a se vedea figura nr. 6) 

8. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 2.4 -Pantaloni de intervenție- propunem un aspect și o croială 

tactică/militară întrucât destinația de purtare implică uzură permanentă, dar este și necesar 

ca aceștia să fie utili efectivelor din segmentul stradal. Croiala trebuie realizată astfel: 6 

buzunare dintre care 2 în partea frontală, 2 în partea anterioară (cu clapete) și câte un 

buzunar pe partea laterală a fiecărui picior pe cant(cu clapete). Găici confecționate special 

pentru centura tactică și prevăzute cu sistem de prindere pe bază de capse pentru a facilita 

echiparea/dezechiparea rapidă a centurii. La partea inferioară pantalonii sunt prevăzuți cu 

sistem de ajustare ce permite introducerea acestora în bocanci ori peste bocanc prin 

ajustarea tivului. Trăsăturile unui articol de intervenție, sunt date de aspectele mai sus 

menționate, astfel că pantalonii fără buzunare utilitare laterale, croială tactică și alte 

elemente obligatorii acestui tip de ținută, fac imposibilă atribuirea acestei caracteristici. De 

menționat că o proporție covârșitoare a polițiilor din lume au adoptat acest model de 

pantaloni, fiind un articol deosebit de important din uniforma unui polițist.(a se vedea 

figura nr. 13) 

9. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctului 2.5 -Bluza de intervenție- întrucât acest articol de uniformă este tot 

mai folosit de polițiștii din alte state pentru avantajele pe care le oferă. Aspectul și croiala 

tactică, materialul din bumbac combinat cu ripstop/poliester oferă o alternativă eficientă 

atunci când vine vorba de temperaturi aproape normale, dar e nevoie de o protecție 

adecvată a membrelor superioare și a gâtului, fie datorită unor fenomene meteo moderate, 

fie datorită specificului misiunilor executate care impun măsuri de precauție și siguranță 

sporită.(a se vedea figura nr. 10) 

10. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 3.1 -Tricou- propunem ca tricoul să fie de culoare bleu(deschis) fiind 

un articol de echipament destinat portului în sezonul de vară ceea ce implică necesitatea 

abordării unei croieli, dar și a unor culori care sa faciliteze portul la temperaturi cât mai 

mari. De asemenea, specific polițiilor europene se impune precizarea ca tricoul de culoarea 

albă poate fi purtat de toate categoriile de efective la temperaturi ridicate. Tricoul poate fi 

prevăzut și cu mâneci lungi. 

11. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 3.2 -Cămașă bluză- propunem un tip de cămașa croită după un model 

tactic, specific polițiilor europene și ceea ce îi va conferi un aspect autoritar. Culoarea 

trebuie sa fie aceeași cu culoarea pantalonilor pentru nu se crea un dezechilibru/disconfort 

optic și de design la îmbinarea celor două articole. (a se vedea figura nr. 7) 

12. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 4.1 -Pantofii- propunem ca indiferent de sezonul de purtare, vară sau 

iarnă, pantofii trebuie să fie asemenea unor ghete tactice, de natură a proteja membrele 
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inferioare ale polițistului în activitatea sa. De aceea este necesar a fi analizată posibilitatea 

portului pantofilor tactici de regulă/în special pe timpul perioadelor cu temperaturi ridicate 

sau când natura misiunilor o impune.(a se vedea figura nr. 8) 

13. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 4.2 - Ghete/bocanci iarnă/vară- propunem un tip de croială și 

confecționare tactic, deoarece este cel mai răspândit la nivel european, dar și mondial ca o 

modalitate preferată de echipare a efectivelor de poliție la capitolul -încălțăminte- întrucât 

prin natura formei sale oferă protecție maximă membrelor inferioare ale polițistului 

datorită carâmbului înalt care îl protejează de înțepături, mușcături, tăieturi sau alte tipuri 

de vătămări, în special cele cauzate de luxații susținând glezna în timpul alergării ori a 

intervențiilor.(a se vedea figura nr. 9) 

14. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, punctul 5.1 – Centura- propunem un model de centură confecționată din piele 

de culoare neagră, cu sistem de închidere prin cataramă din metal inoxidabil de culoare 

alb-argintiu. 

15. La anexa 1 din proiect, cap. III. Uniforma de serviciu a ofițerilor și agenților 

de poliție, propunem introducerea punctului 5.4 - Centură de tactică/intervenție la 

care propunem un model de centură de tip tactic/militar confecționată dintr-un material 

textil rezistent de culoare neagră, de tip cordura, cu cataramă cu sistem de autoblocare, 

mascată de o pafta peste care se aplică însemnul specific.(a se vedea figura nr. 14) 

 

 

 

III. Echipament specific 

• 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. (a se vedea figura nr. 12) 

• Complet de apărători – propunem ca structurile de siguranță publică, în special cele 

care acționează cu ocazia unor manifestări violente și au cunoștință despre aceasta înainte 

de a interveni, să poată fi protejate la un nivel maxim întrucât au existat și vor mai exista 

cazuri când la astfel de intervenții polițiștii, față de colegii jandarmi, au intervenit fără 

minimul de protecție deși conform normelor internaționale de tactică pentru intervenție 

polițienească ar trebui să beneficieze de toate materialele de protecție necesare. 

• Vesta 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 
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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. ( a se vedea figura nr. 11) 

 

În încheiere considerăm oportună și de bun augur această inițiativă de schimbare a 

uniformei de serviciu a polițiștilor, de altfel de mult timp așteptată. Ne dorim 

dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de feedback cu privire la noua 

uniformă, precum și distribuirea în teritoriu a mai multor variante/modele în vederea 

testării înaintea producerii și distribuirii la nivel general. Acest proiect este deosebit 

de important pentru toți polițiștii și este vital ca acesta să cunoască o finalitate pozitivă 

în cel mai scurt timp cu putință. 

NOTĂ: Figurile anexate la prezentul document au rol de recomandare, constituind 

eventual un punct de plecare în alegerea unor soluții optime. 
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Figura nr. 1 

 

 

Figura nr. 2 
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Figura nr. 3 

 

 
Figura nr. 4 

 

mailto:sidepol@yahoo.com
http://www.sindicatulpolitistilor.ro/


 

Biroul Executiv Central al  SIDEPOL 
CIF: 34519852 / Tel. : 0762.262.295 / E-mail: sidepol@yahoo.com 

Adresă corespondență: Str. Vulturi, nr. 19, Craiova, Dolj 
www.sindicatulpolitistilor.ro 

 
 

 
Figura nr. 5 

 

 

 

 
Figura nr. 6 
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Figura nr. 7 

 

 
Figura nr. 8 
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Figura nr. 9 

 

 
Figura nr. 10 
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Figura nr. 11 

 

 
Figura nr. 12 
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Figura nr. 13 

 

 
Figura nr. 14 
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