
A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A ! I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

O R D I N
privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea "i portul uniformelor de poli#ie, 

precum "i a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poli#i"tilor
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonan!a de urgen!" a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea #i func!ionarea Ministerului

Afacerilor Interne, aprobat" cu modific"ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, #i al art. 6 din Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei #i documentului
de legitimare pentru poli!i#ti, republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urm"torul ordin:
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Art. 1. — Se aprob" Regulamentul pentru compunerea
#i portul uniformelor de poli!ie, prev"zut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprob" Regulile pentru aplicarea normelor
privind echiparea poli!i#tilor, prev"zute în anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Articolele de echipament distribuite potrivit
structurii normelor de echipare aplicabile pân" la data intr"rii în
vigoare a Hot"rârii Guvernului nr. 985/2021 pentru modificarea
#i completarea Hot"rârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind
stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti
se pot utiliza pân" la asigurarea unei echip"ri complete cu noile
modele de articole de echipament, dar nu mai târziu de
31 decembrie 2024.

(2) Pân" la data de 30.06.2022, inspectoratele generale #i
unit"!ile necuprinse în structura acestora pot achizi!iona, pentru
satisfacerea necesit"!ilor, articole de echipament potrivit
structurii normelor de echipare aplicabile pân" la data intr"rii în
vigoare a Hot"rârii Guvernului nr. 985/2021.

(3) Articolele de echipament prev"zute la alin. (1) aflate în
stocurile unit"!ilor de poli!ie se pot redistribui c"tre institu!iile de
înv"!"mânt pentru a fi utilizate la echiparea elevilor/studen!ilor,
potrivit necesit"!ilor.

(4) Dup" data de 31 decembrie 2024, articolele de
echipament prev"zute la alin. (1) existente în stocul unit"!ilor de
poli!ie se declaseaz" de c"tre unit"!ile care le de!in, conform
prevederilor legale în vigoare, urmând procedurile de:

a) valorificare, pentru articolele de echipament neinscrip!ionate
#i/sau care nu au montate accesoriile prev"zute în structura
normelor;

b) casare, pentru articolele de echipament inscrip!ionate
#i/sau care au montate accesoriile prev"zute în structura
normelor.

Art. 4. — Ordonatorii de credite r"spund de asigurarea
drepturilor de echipament prev"zute în Normele privind
drepturile de echipament pentru efectivele de poli!ie, aprobate
prin Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea
uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive,
insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, în limita
fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 5. — (1) Persoanele juridice din domeniul cultural care
inten!ioneaz" s" achizi!ioneze uniforme de poli!ie pentru a le utiliza
în activit"!i culturale sau film"ri transmit, cu cel pu!in 30 de zile
înainte de începerea acestor activit"!i, o solicitare de aprobare
c"tre inspectorul general al structurii care utilizeaz" modelele
respective de uniforme, în care prezint" cel pu!in urm"toarele
informa!ii: datele de contact, num"rul de înmatriculare la oficiul
na!ional al registrului comer!ului, o scurt" prezentare a
scenariului în care se utilizeaz" uniformele, perioada pentru care
solicit" aprobarea s" le utilizeze, denumirea articolelor de
echipament pe care inten!ioneaz" s" le achizi!ioneze #i
cantitatea aferent" fiec"rui produs.

(2) Solicit"rile persoanelor juridice din domeniul cultural
se analizeaz" la nivelul inspectoratului general, care transmite,
în termen de 10 zile de la data înregistr"rii solicit"rii
la secretariatul unit"!ii, un r"spuns solicitantului.

(3) În situa!ia aprob"rii de c"tre inspectorul general a
solicit"rii prev"zute la alin. (1), în con!inutul r"spunsului
se comunic" perioada pentru care este valabil" aprobarea
de utilizare a uniformelor, precum #i numele, respectiv datele
de contact ale operatorilor economici afla!i în proceduri legale
de achizi!ie derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de
institu!iile/structurile aflate în subordinea acestuia, de la care pot
fi achizi!ionate uniformele în cauz".

Art. 6. — Anexele nr. 1 #i 2 fac parte integrant" din prezentul
ordin.

Art. 7. — (1) La data intr"rii în vigoare a prezentului ordin,
anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administra!iei
#i internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului
pentru compunerea #i portul uniformelor de poli!ie, precum #i a
Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poli!i#tilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din
30 octombrie 2009, cu modific"rile ulterioare, se abrog".

(2) La data de 1.01.2025, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
administra!iei #i internelor, nr. 236/2009, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 octombrie 2009,
cu modific"rile ulterioare, se abrog".

Art. 8. — Prezentul ordin se public" în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

Bucure#ti, 10 decembrie 2021.
Nr. 183.



ANEXA Nr. 1

R E G U L A M E N T
pentru compunerea "i portul uniformelor de poli#ie
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CAPITOLUL I
Dispozi#ii generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabile#te uniformele de
poli!ie #i reglementeaz" portul articolelor de echipament din
compunerea acestora.

Art. 2. — (1) Întregul personal c"ruia i se aplic" Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poli!istului, cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, indiferent de structura în care este
încadrat #i de condi!iile în care î#i desf"#oar" serviciul, este
obligat s" cunoasc" compunerea uniformelor de poli!ie #i s"
respecte regulile privind portul acestora atât în timpul serviciului,
cât #i în afara orelor de program, s" î#i asigure #i s" de!in" în
permanen!" o uniform" de reprezentare #i ceremonialuri #i
o uniform" de serviciu, constituite din toate articolele
de echipament prev"zute de normele de echipare cu
respectivele uniforme, curate, bine între!inute #i conform
modelelor în vigoare.

(2) $efii nemijloci!i/direc!i au obliga!ia s" respecte #i s"
urm"reasc" îndeplinirea de c"tre personalul din subordine a
prevederilor Regulamentului pentru compunerea #i portul
uniformelor de poli!ie #i s" ia m"surile ce se impun în situa!ia
constat"rii unor înc"lc"ri ale acestora.

Art. 3. — (1) Pentru constituirea uniformelor de poli!ie se
folosesc articolele de echipament prev"zute în Normele privind
drepturile de echipament pentru efectivele de poli!ie, aprobate
prin Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea
uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive,
insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare.

(2) Diferen!ierea între specialit"!i se realizeaz", atât prin
culoarea articolelor de echipament, cât #i prin folosirea de
accesorii #i însemne distinctive.

Art. 4. — (1) În func!ie de gradul profesional #i de accesoriile
specifice acestuia, uniformele se clasific" astfel:

a) uniforme pentru chestori;
b) uniforme pentru comisari;
c) uniforme pentru inspectori;
d) uniforme pentru agen!i;
e) uniforme pentru studen!i #i elevi.
(2) În func!ie de activitatea la care particip" poli!istul,

studentul sau elevul, uniformele se clasific" astfel:
a) uniforma de reprezentare #i ceremonialuri;
b) uniforma de serviciu;
c) uniforma de ora#;
d) uniforma de instruire.
(3) În func!ie de sezon, uniformele se clasific" astfel:
a) uniform" de var" — se poart" de regul" în perioada

1 mai—31 octombrie;
b) uniform" de iarn" — se poart" de regul" în perioada

1 noiembrie—30 aprilie.
Art. 5. — Schimbarea uniformelor în func!ie de sezon #i

portul unor articole de echipament din compunerea acestora se
fac în func!ie de condi!iile climaterice din zona geografic" de
responsabilitate, prin dispozi!ii ale #efilor de unit"!i. Cu ocazia
schimb"rii !inutei de sezon, #efii nemijloci!i verific" dotarea
fiec"rui poli!ist cu respectiva uniform", dispunând m"surile de
remediere ce se impun, dup" caz.

Art. 6. — (1) Poli!i#tii care fac parte din structurile de Ordine
Public" #i de Poli!ie Rutier", apar!inând poli!iei jude!ene,
municipale, or"#ene#ti, rurale, Poli!ie Transporturi, Paz" #i
Control Acces, dispecerate, structurile de rela!ii cu publicul,

centrele de re!inere #i arestare preventiv", structurile de
interven!ie #i ac!iuni speciale, structurile de protec!ia animalelor,
structurile de siguran!" #colar", personalul didactic, instructorii
#i comandan!ii de subunit"!i din institu!iile de înv"!"mânt,
instructorii #i conductorii câini de serviciu, ghi#eele de eliberare
a cazierului judiciar, ghi#eele de lucru cu publicul ale serviciilor
publice comunitare de pa#apoarte, ghi#eele de lucru cu publicul
ale serviciilor publice comunitare de regim permise de
conducere #i înmatriculare a vehiculelor, ghi#eele de lucru ale
Inspectoratului General pentru Imigr"ri, personalul examinator
pentru ob!inerea permisului de conducere, personalul din
centrele regionale de cazare #i proceduri pentru solicitan!ii de
azil, centrele de cazare a str"inilor lua!i în custodie public",
personalul structurilor poli!iei de frontier" care încadreaz"
punctele de frontier", personalul care execut" misiuni de
supraveghere a frontierei, al!i poli!i#ti care interac!ioneaz" cu
societatea civil" pe timpul desf"#ur"rii serviciului, poli!i#tii care
conduc autospeciale inscrip!ionate, poart" în mod obligatoriu,
în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare #i
ceremonialuri, de serviciu #i/sau echipamentul specific, stabilite
prin normele de echipare, conform misiunilor #i activit"!ilor
specifice.

(2) Poli!i#tii care încadreaz" alte structuri în afara celor
men!ionate la alin. (1) sunt obliga!i s" poarte uniforma, pe timpul
programului de lucru sau pentru desf"#urarea unor activit"!i, la
decizia #efilor sau pentru punerea în aplicare a unor dispozi!ii
ale inspectorului general/similar.

(3) $efii unit"!ilor #i subunit"!ilor din subordinea
inspectoratelor generale #i adjunc!ii acestora sunt obliga!i s"
poarte uniforma, dac" specificul activit"!ilor nu impune altfel,
când desf"#oar" activit"!i la care particip" efective în uniform"
sau în situa!ia în care efectueaz" controale sau verific"ri ale
activit"!ii acestora.

Art. 7. — Poli!i#tii sunt obliga!i s" poarte uniforma prev"zut"
cu însemnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum
#i ale structurii în care î#i desf"#oar" activitatea.

Art. 8. — Poli!i#tii sunt obliga!i s" î#i asigure articolele de
echipament din compunerea uniformei numai de la unit"!ile în
care sunt încadra!i sau la care sunt aloca!i la drepturi de
echipament, fiindu-le interzis" orice alt" modalitate de asigurare
contrar" prezentului regulament.

Art. 9. — (1) Poli!i#tii care încadreaz" structurile men!ionate
la art. 6 alin. (1) pot purta, în timpul programului de lucru, !inut"
civil", decent" #i îngrijit", corespunz"toare anotimpului, în
func!ie de natura activit"!ilor desf"#urate, doar cu aprobarea
#efului de unitate.

(2) Poli!i#tii care încadreaz" structurile men!ionate la art. 6
alin. (1) pot purta !inut" civil", corespunz"toare anotimpului, pe
timpul deplas"rii la #i de la serviciu.

(3) Poli!i#tii din cadrul serviciilor publice comunitare de
eviden!" a persoanelor, în timpul programului de lucru la ghi#eu
#i în contact nemijlocit cu cet"!enii, sunt echipa!i în !inut" civil",
decent" #i îngrijit", corespunz"toare anotimpului.

(4) Studen!ii #i elevii pot purta haine civile pe timpul
concediilor sau al învoirilor.

Art. 10. — Poli!i#tii care, dup" încetarea raporturilor de
serviciu, au aprobarea s" poarte uniforma de poli!ie sunt obliga!i
s" respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 11. — Poli!i#tilor le este interzis:
a) portul combinat al articolelor de echipament din

compunerea uniformei de reprezentare #i ceremonialuri cu
articolele de echipament din compunerea uniformei de serviciu;
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b) portul combinat al articolelor de echipament din structura
normelor de echipare aplicabile pân" la data intr"rii în vigoare a
Hot"rârii Guvernului nr. 985/2021 pentru modificarea #i
completarea Hot"rârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea
uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive,
insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti cu articolele
de echipament din structura normelor de echipare aplicabile
dup" intrarea în vigoare a Hot"rârii Guvernului nr. 985/2021;

c) portul unor articole de îmbr"c"minte #i înc"l!"minte
atipice, uzate, deteriorate sau cu accesorii necorespunz"toare
gradului profesional;

d) folosirea articolelor de echipament pentru ac!iuni #i misiuni
specifice în afara locurilor de desf"#urare a activit"!ilor pentru
care au fost acordate, cu excep!ia deplas"rii la/de la serviciu;

e) efectuarea de modific"ri ale articolelor de echipament care
contravin dispozi!iilor prezentului regulament #i modelului
aprobat pentru acestea de c"tre inspectorii generali/similari;

f) achizi!ia de articole de echipament din compunerea uniformei,
sub orice form", de la orice persoan" fizic" #i/sau juridic".

Art. 12. — Înc"lcarea interdic!iilor prev"zute la art. 11
se sanc!ioneaz" disciplinar, în condi!iile legii.

CAPITOLUL II
Compunerea uniformelor de poli#ie

Art. 13. — Uniforma de reprezentare #i ceremonialuri se
asigur" pentru corpul ofi!erilor #i agen!ilor de poli!ie.

Elementele componente ale uniformei de reprezentare #i
ceremonialuri sunt:

1 Pentru femei se poate asigura p"l"rie.
2 Pentru femei se poate asigura fust" în loc de pantalon.
3 Pentru femei se asigur" cizme din piele.
4 Se asigur" numai pentru ofi!erii de poli!ie.
5 Se asigur" numai pentru agen!ii de poli!ie.
6 Pentru femei se pot asigura dresuri.

Nr. 
crt. Denumirea articolului de echipament Sezonul

cald
Sezonul

rece

1. $apc" din stof"1 x x
2. C"ciul" — x
3. Costum din stof"2 x x
4. Pulover — x
5. Scurt" — x
6. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu x x
7. C"ma#" x x
8. C"ma#"-bluz" x x
9. Pantofi din piele x x

10. Ghete din piele3 — x
11. Cravat" x x
12. Fular — x
13. M"nu#i din piele — x
14. Curea din piele x x
15. Suport cu grad profesional x x
16. Epole!i cu grad profesional x x
17. Suport de grad pentru mânec" x x
18. Ecuson pentru mânec" x x
19. Petli!e x x
20. Ecuson nominal x x
21. Ecuson drapel na!ional x x
22. Eghilet cu accesorii4 x x
23. $nur ceremonie5 x x
24. Ciorapi6 x x

Nr. 
crt. Denumirea articolului de echipament Sezonul

cald
Sezonul

rece
1. $epcu!"/Beret" x x
2. $apc" cu 2 coafe impermeabil" x x
3. C"ciul" — x
4. Fes — x
5. Scurt" — x
6. Bluzon x —
7. Jachet" — x
8. Pantaloni de interven!ie/tactici x x
9. Bluz" de interven!ie/tactic" x x

10. Pulover — x
11. Pelerin" de ploaie x x
12. Tricou x —
13. C"ma#"-bluz" x x
14. Costum termic (bluz" #i pantalon) — x
15. Pantofi de interven!ie/tactici x x
16. Ghete x x
17. Centur" x x
18. M"nu#i — x
19. Suport cu grad profesional x x
20. Ecuson pentru mânec" x x
21. Ecuson nominal x x
22. Ecuson drapel na!ional x x
23. Ciorapi x x

Nr. 
crt. Denumirea articolului de echipament Sezonul

cald
Sezonul

rece
1. $apc" din stof"1 x x
2. Costum din stof"2 x x
3. Scurt" pentru ora# — x
4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu x x
5. C"ma#" x x
6. Pantofi x x
7. Ghete3 — x
8. Cravat" x x
9. Curea din piele x x

10. Fular — x
11. M"nu#i de piele — x
12. Însemne an de studiu x x
13. Ecuson pentru mânec" x x
14. Ecuson drapel na!ional x x
15. Ecuson nominal x x
16. Petli!e4 x x
17. Eghilet cu accesorii5 x x
18. Ciorapi6 x x

Art. 14. — Uniforma de serviciu se asigur" pentru corpul
ofi!erilor #i agen!ilor de poli!ie.

Elementele componente ale uniformei de serviciu sunt:

Art. 15. — Uniforma de ora# se asigur" studen!ilor din
Academia de Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza” #i elevilor din
institu!iile de înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor.

Elementele componente ale uniformei de ora# sunt:

1 Pentru femei se poate asigura p"l"rie.
2 Pentru femei se poate asigura fust" în loc de pantalon.
3 Pentru femei se asigur" cizme din piele.
4 #i 5 Numai pentru studen!ii din Academia de Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza”.
6 Pentru studentele din Academia de Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza” se pot

asigura dresuri.



Art. 16. — Uniforma de instruire se asigur" studen!ilor din
Academia de Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza” #i elevilor din
institu!iile de înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor.

Elementele componente ale uniformei de instruire sunt:
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Nr. 
crt. Denumirea articolului de echipament Sezonul

cald
Sezonul

rece

1. $epcu!"/Beret" x x
2. C"ciul" — x
3. Fes — x
4. Basc x x
5. Scurt" pentru instruire — x
6. Bluzon x —
7. Jachet" — x
8. Pantaloni de interven!ie/tactici x x
9. Costum/combinezon de instruire x x

10. Pulover — x
11. Tricou x x
12. C"ma#"-bluz" x x
13. Costum termic (bluz" #i pantalon) — x
14. Pantofi x x
15. Ghete x x
16. Centur" x x
17. M"nu#i pentru instruire — x
18. Ecuson pentru mânec" x x
19. Ecuson nominal x x
20. Ecuson drapel na!ional x x
21. Ciorapi x x
22. Însemne an de studiu x x

CAPITOLUL III
Portul uniformelor de poli#ie

Art. 17. — (1) Uniforma de reprezentare #i ceremonialuri se
poart", de regul", pe timpul deplas"rilor la #i de la serviciu #i pe
timpul serviciului de c"tre personalul cu activit"!i preponderente
de birou, inclusiv de c"tre personalul didactic din institu!iile de
înv"!"mânt, sau la ordinul #efilor, iar, ocazional, se poate purta
#i în afara serviciului, cu sau f"r" eghilet/#nur, pentru
participarea la spectacole, evenimente în familie/societate,
ceremonii/ceremonialuri, decern"ri de ordine, premii #i medalii
sau alte activit"!i ce nu compromit calitatea de poli!ist. Pe timpul
activit"!ilor zilnice #i pe timpul deplas"rilor la #i de la serviciu,
uniforma se poart" f"r" eghilet/#nur, cu excep!ia cazurilor când
se dispune portul acestora pentru participarea la anumite
activit"!i.

(2) Poli!i#tilor în rezerv", c"rora li s-a acordat dreptul de port
al uniformei, pot purta aceast" uniform" pentru participarea la
spectacole, evenimente în familie/societate, ceremonii/
ceremonialuri, decern"ri de ordine, premii #i medalii sau alte
activit"!i la care sunt invita!i în uniform".

A. Coifura
1. $apc" din stof"
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora.
Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea

superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.
1.1. P"l"rie
Se poart" de c"tre femei, în loc de #apc", obligatoriu în afara

cl"dirilor #i facultativ în interiorul acestora.
Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea

superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.

2. C"ciul"
Se poart" pe timp friguros, iar în raport cu condi!iile

climaterice în care ac!ioneaz", poli!i#tii pot trece la portul c"ciulii
în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, c"ciula se poate
purta cu clapele l"sate în jos.

Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea
superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.

B. Îmbr$c$minte
1. Sacou
Se poart" numai cu c"ma#" alb" #i cravat", având montate

pe el toate accesoriile specifice.
Efectivele Poli!iei Române, pentru activit"!ile zilnice, poart"

sacoul în combina!ie cu pantalonul/fusta f"r" vipu#c"/lampas,
iar pentru ceremonialuri în combina!ie cu pantalonul/fusta cu
vipu#c"/lampas.

Celelalte structuri, pentru activit"!ile zilnice, poart" sacoul în
combina!ie cu pantalonul/fusta.

2. Pantalon
Se poart" împreun" cu sacoul sau cu alte articole de

echipament prev"zute în norm".
Efectivele Poli!iei Române, pentru activit"!ile zilnice, poart"

pantalonul f"r" vipu#c"/lampas, iar pentru ceremonialuri poart"
pantalonul cu vipu#c"/lampas.

2.1. Fusta
Se poart" împreun" cu sacoul sau cu alte articole de

echipament.
Efectivele Poli!iei Române, pentru activit"!ile zilnice, poart"

fusta f"r" vipu#c"/lampas, iar pentru ceremonialuri poart" fusta
cu vipu#c"/lampas.

3. Pulover
Se poate purta ca element exterior de !inut" peste c"ma#",

cu/f"r" cravat", sau, cu c"ma#" #i cravat", pe sub celelalte
elemente de !inut", precum: scurt", impermeabil pentru ploaie
sau pardesiu.

4. Scurt"
Se poart" în anotimpul rece peste pulover/sacou/c"ma#" cu

cravat".
5. Impermeabil pentru ploaie
Se poart" pe timp ploios sau variabil peste pulover/sacou/

c"ma#" cu cravat" sau peste c"ma#a-bluz", închis/deschis
la gât.

5.1. Pardesiu
Se poart" în perioadele de trecere de la iarn" la prim"var"

ori de la toamn" la iarn" sau pe timpul sezonului rece.
C. Lenjerie
1. C"ma#"
Se poart" introdus" în pantaloni la costumul din stof",

cu cravat" #i curea pentru pantaloni, sau în combina!ie cu
puloverul cu/f"r" cravat".

2. C"ma#"-bluz"
Poate fi confec!ionat" cu sau f"r" band" la termina!ie, cu

mânec" lung" sau scurt".
Se poart" deschis" la gât, f"r" cravat", introdus" în

pantaloni/fust" sau peste pantaloni/fust" în cazul celei cu band"
la termina!ie.

D. Înc$l#$minte
Pantofii din piele, ghetele din piele #i cizmele din piele pentru

femei se poart" pe sub pantaloni, adaptate condi!iilor de timp,
anotimp #i stare a vremii.

E. Echipament divers
1. Cravat"
Se poart" la c"ma#". Nodul cravatei va avea dimensiuni

potrivite #i va fi a#ezat la mijlocul deschiderii gulerului c"m"#ii.
2. Fular
Se poart" la scurt"/pardesiu, f"r" a se face nod în fa!".
3. M"nu#i din piele
Se poart" pe timpul sezonului rece.



4. Cureaua din piele
Se poart" strâns" pe talie, fixat" în g"icile de la pantaloni.
5. Ciorapi
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

pantaloni.
5.1. Dresuri
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

fust"/pantaloni.
F. Accesorii
1. Epole!i cu grad profesional
Se fixeaz" pe ambii umeri ai sacoului, scurtei, impermeabilului

pentru ploaie #i pardesiului.
2. Suport cu grad profesional
Se aplic" pe epole!ii din material fond, monta!i pe umerii

c"m"#ii-bluz" #i puloverului.
3. Ecusonul specific pentru mânec" este constituit din dou"

piese:
a) ecuson pentru mânec";
b) ecuson drapel na!ional.
Se aplic" pe sacou, pulover, scurt", impermeabil pentru

ploaie/pardesiu #i c"ma#"-bluz".
4. Ecuson nominal
Se poart" la sacou, c"ma#"-bluz" #i pulover, centrat pe

pieptul stâng.
5. Petli!e
Se aplic" pe gulerul sacoului #i pardesiului, având curbura #i

ramura mic" orientate spre exterior.
6. Suport grad pentru mânec"
Se aplic" pe ambele mâneci la sacou #i pardesiu, potrivit

categoriei de personal din care face parte poli!istul.
7. Eghilet cu accesorii
Se poart" pe um"rul drept, la sacou, de c"tre ofi!erii de

poli!ie, la decizia #efilor sau facultativ în afara programului de
lucru.

8. $nur de ceremonie
Se poart" pe um"rul drept, la sacou, de c"tre agen!ii de

poli!ie, la decizia #efilor sau facultativ în afara programului de
lucru.

Art. 18. — (1) Uniforma de serviciu se poart" obligatoriu, pe
timpul serviciului, de c"tre personalul structurilor operative care
desf"#oar" preponderent activit"!ile în teren sau care implic"
rela!ionarea cu cet"!enii, de c"tre cei care particip" la activit"!i
de preg"tire #i instruire, misiuni interna!ionale sau la decizia
#efilor.

(2) Uniforma de serviciu poate fi purtat" facultativ #i de c"tre
personalul care desf"#oar" preponderent activit"!i de birou, dar
pe timpul serviciului.

(3) Uniforma de serviciu poate fi purtat" facultativ de c"tre
personalul prev"zut la alin. (1) #i (2) pe timpul deplas"rilor
la #i de la serviciu.

A. Coifura
1.1. $epcu!"
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora.
Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea

superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.
1.2. Beret"
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora. Atunci când nu este utilizat" poate fi
pozi!ionat" sub epoletul stâng, pliat" în dou".

Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea
superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" se aplic" lateral
stânga.

2. $apc" cu 2 coafe impermeabile
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora.

Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea
superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.

3. C"ciul"
Se poart" pe timp friguros, iar în raport cu condi!iile

climaterice în care ac!ioneaz", poli!i#tii pot trece la portul c"ciulii
în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, c"ciula se poate
purta cu clapele l"sate în jos.

Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea
superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.

4. Fes
Se poart" pe timp friguros, iar în raport cu condi!iile

climaterice în care ac!ioneaz", poli!i#tii pot trece la portul fesului
în mod facultativ sau la ordin. Se pozi!ioneaz" pe cap astfel
încât s" acopere partea superioar" a frun!ii.

B. Îmbr$c$minte
1. Scurt"
Se poart" în anotimpul rece, împreun" cu alte articole de

echipament din compunerea uniformei de serviciu, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.

2. Bluzon
Se poart" în anotimpul c"lduros, împreun" cu alte articole

de echipament din compunerea uniformei de serviciu, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.

3. Jachet"
Se poart" în anotimpul rece, împreun" cu alte articole de

echipament din compunerea uniformei de serviciu, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.

4. Pantaloni de interven!ie/tactici
Se poart" în combina!ie cu alte articole de echipament

din compunerea uniformei de serviciu.
5. Bluz" de interven!ie/tactic"
Se poart" combinat" cu pantalonii de interven!ie/tactici,

cu alte articole de echipament din compunerea uniformei
de serviciu.

6. Pulover
Se poart" pe timpul sezonului rece, pe sub celelalte

elemente de !inut" precum scurt", jachet" sau pelerin" de
ploaie sau ca element exterior de !inut".

7. Pelerin" de ploaie
Se poart" pe timpul intemperiilor (ploaie, ninsoare) peste

celelalte elemente de !inut" ale uniformei de serviciu,
corespunz"toare sezonului.

C. Lenjerie
1. Tricou
Se poart" pe timp c"lduros în combina!ie cu pantalonii de

interven!ie/tactici, introdus în ace#tia, având montate toate
accesoriile.

2. C"ma#"-bluz"
Se poart" introdus" în pantalonii de interven!ie/tactici,

deschis" sau închis" la gât, având montate toate accesoriile.
3. Costum termic
Se poart" pe timpul sezonului rece, pe sub articolele de

echipament din compunerea prezentei uniforme.
D. Înc$l#$minte
Pantofii de interven!ie/tactici #i ghetele se poart"

corespunz"tor sezonului sau misiunilor.
E. Echipament divers
1. Centur"
Se poart" strâns" pe talie, introdus" în g"icile de la

pantalonii de interven!ie/tactici sau deasupra articolelor de
îmbr"c"minte.

2. M"nu#i
Se poart" pe timpul sezonului rece.
3. Ciorapi
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

pantaloni.
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F. Accesorii
1. Suport cu grad profesional
Se aplic" pe epole!ii din material fond, monta!i pe umerii

articolelor de îmbr"c"minte.
2. Ecusonul specific pentru mânec" este constituit din dou"

piese:
a) ecuson pentru mânec";
b) ecuson drapel na!ional.
Se aplic" pe bluzon, jachet", scurt", bluz" interven!ie/tactic",

tricou, pulover #i c"ma#"-bluz".
3. Ecuson nominal
Se poart" centrat pe pieptul stâng al articolelor de

echipament.
Art. 19. — Uniforma de ora# (studen!i #i elevi) se poart" în

urm"toarele ocazii:
a) din dispozi!ia directorului institu!iei, cu ocazia diferitelor

festivit"!i sau în anumite misiuni;
b) pe timpul concediilor, învoirilor sau, la ordin, pe timpul

stagiului de practic".
A. Coifura
1. $apc" din stof"
Se poart" obligatoriu în afara incintei institu!iei de înv"!"mânt

#i facultativ în interiorul acesteia.
Se poart" pe cap astfel încât s" acopere partea superioar"

a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.
1.1. P"l"rie
Se poart" de c"tre femei, în loc de #apc", obligatoriu în afara

incintei institu!iei de înv"!"mânt #i facultativ în interiorul acesteia.
Se poart" pe cap astfel încât s" acopere partea superioar"

a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.
B. Îmbr$c$mintea
1. Costum din stof"
a) Sacoul se poart" numai cu c"ma#" #i cravat", având

montate pe el toate accesoriile specifice.
b) Pantalonul se poart" împreun" cu sacoul sau cu alte

articole de echipament prev"zute în norm".
c) Fusta se poart" împreun" cu sacoul sau cu alte articole de

echipament din compunerea uniformei de ora#.
2. Scurt" pentru ora#
Se poart" în anotimpul rece peste pulover/sacou/c"ma#" cu

cravat".
3. Impermeabil pentru ploaie
Se poart" pe timp ploios sau variabil, peste sacou/c"ma#"

cu cravat" sau peste c"ma#a-bluz" închis/deschis la gât.
3.1. Pardesiu
Se poart" în perioadele de trecere de la iarn" la prim"var"

ori de la toamn" la iarn" sau pe timpul sezonului rece.
C. Lenjerie
1. C"ma#"
Se poart" introdus" în pantaloni la costumul din stof",

cu cravat" #i curea pentru pantaloni sau în combina!ie
cu pulover cu/f"r" cravat".

D. Înc$l#$minte
Pantofii din piele, ghetele din piele sau cizmele din piele

pentru femei se poart" adaptate condi!iilor de timp, anotimp #i
stare a vremii.

E. Echipament divers
1. Cravat"
Se poart" la c"ma#". Nodul cravatei va avea dimensiuni

potrivite #i va fi a#ezat la mijlocul deschiderii gulerului c"m"#ii.
2. Curea din piele
Se poart" strâns" pe talie, fixat" în g"icile de la pantaloni.
3. Fular
Se poart" la scurt", f"r" a se face nod în fa!".
4. M"nu#i de piele
Se poart" pe timpul sezonului rece.

5. Ciorapi
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

pantaloni.
5.1. Dresuri
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

fust"/pantaloni.
F. Accesorii
1. Însemn an studiu
Se poart" pe pieptul stâng, fixat cu band" velcro, la sacou,

scurt" pentru ora#, impermeabil pentru ploaie.
2. Ecuson specific pentru mânec"
Este constituit din dou" piese: ecuson pentru mânec"

#i ecuson drapel na!ional. Se aplic" pe sacou, pulover, scurt",
impermeabil pentru ploaie #i c"ma#"-bluz".

3. Ecuson nominal
Se poart" la sacou, c"ma#"-bluz" #i pulover, centrat

pe pieptul stâng.
4. Petli!e
Se aplic" pe gulerul sacoului #i pardesiului, având curbura

#i ramura mic" orientate spre exterior.
5. Eghilet cu accesorii
Se poart" pe um"rul drept, la sacou, la decizia directorului

institu!iei.
Art. 20. — Uniforma de instruire (elevi #i studen!i) se poart"

în urm"toarele ocazii:
a) în cadrul procesului instructiv-educativ desf"#urat în cadrul

institu!iilor de înv"!"mânt;
b) la ordin, pe timpul stagiului de practic" sau pentru

desf"#urarea unor activit"!i.
A. Coifura
1.1. $epcu!"
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora.
Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea

superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" s" fie pe mijloc.
1.2. Beret"
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora. Atunci când nu este utilizat" poate fi
pozi!ionat" sub epoletul stâng, pliat" în dou".

Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s" acopere partea
superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur" se aplic" lateral
stânga.

2. C"ciul"
Se poart" pe timp friguros, iar în raport cu condi!iile

climaterice în care ac!ioneaz", poli!i#tii pot trece la portul c"ciulii
în mod facultativ sau la ordin. Pe timp geros, c"ciula se poate
purta cu clapele l"sate în jos. Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât
s" acopere partea superioar" a frun!ii, iar emblema pentru
coifur" s" fie pe mijloc.

3. Fes
Se poart" pe timp friguros, iar în raport cu condi!iile

climaterice în care ac!ioneaz", poli!i#tii pot trece la portul fesului
în mod facultativ sau la ordin. Se pozi!ioneaz" pe cap astfel
încât s" acopere partea superioar" a frun!ii.

4. Basc
Se poart" obligatoriu în afara cl"dirilor #i facultativ în

interiorul acestora. Se pozi!ioneaz" pe cap astfel încât s"
acopere partea superioar" a frun!ii, iar emblema pentru coifur"
se aplic" lateral stânga.

B. Îmbr$c$mintea
1. Scurt" pentru instruire
Se poart" în anotimpul rece, împreun" cu alte articole de

echipament din compunerea uniformei de instruire, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.

2. Bluzon
Se poart" în anotimpul c"lduros, împreun" cu alte articole

de echipament din compunerea uniformei de instruire, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.
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CAPITOLUL I
Dispozi#ii generale

Art. 1. — Echiparea poli!i#tilor, precum #i asigurarea cu
echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de
echipament #i regulilor de aplicare a acestora.

Art. 2. — (1) Normele de echipament prev"d articole de
echipament care se asigur" gratuit. Acestea se distribuie pentru
folosin!" sau în consum, pe o perioad" de timp stabilit" #i
denumit" durat" de serviciu, cu excep!ia articolelor de
echipament prev"zute în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei,
echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei #i
documentului de legitimare pentru poli!i#ti, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, care se distribuie în limita
echivalentului valoric al cotei-p"r!i anuale.

(2) Pentru articolele de echipament prev"zute în normele
nr. 3—5 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, durata de
serviciu se calculeaz" în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor
în folosin!", indiferent dac" sunt utilizate numai în anumite
perioade, cu excep!ia articolelor de echipament prev"zute în
norma nr. 4 din aceea#i anex", a c"ror durat" de serviciu
corespunde perioadei de #colarizare. Cantit"!ile articolelor de
echipament prev"zute în aceste norme reprezint" plafoane
maxime, iar durata de serviciu reprezint" limita minim" a
perioadei de timp cât trebuie s" fie men!inute în folosin!".

Art. 3. — (1) Echipamentul pentru studen!ii #i elevii institu!iilor
de înv"!"mânt pentru poli!i#ti se distribuie pentru folosin!", pe
perioada #colariz"rii, urmând ca la absolvirea institu!iei s" fie
restituit.

3. Jachet"
Se poart" în anotimpul rece, împreun" cu alte articole de

echipament din compunerea uniformei de instruire, având
montate accesoriile specifice prev"zute în structura normei.

4. Pantaloni de interven!ie/tactici
Se poart" în combina!ie cu alte articole de echipament

din compunerea uniformei de instruire.
5. Pulover
Se poart" pe timpul sezonului rece, pe sub celelalte

elemente de !inut" precum scurt", jachet" sau impermeabil
pentru ploaie ori ca element exterior de !inut".

6. Costum/combinezon de instruire
Se poart" la clas" sau pe timpul activit"!ilor de instruire în

teren, tabere de instruire sau, la ordin, pe timpul practicii la
unit"!ile de poli!ie.

C. Lenjerie
1. Tricou
Se poart" pe timp c"lduros în combina!ie cu pantalonii de

interven!ie/tactici introdus în ace#tia, având montate accesoriile
specifice prev"zute în structura normei.

2. C"ma#"-bluz"
Se poart", dup" caz, introdus" în pantalonii de

interven!ie/tactici sau peste ace#tia dac" are band" la
termina!ie, deschis" sau închis" la gât, având montate toate
accesoriile, inclusiv însemnele de an studiu.

3. Costum termic
Se poart" pe timpul sezonului rece, pe sub articolele din

compunerea prezentei uniforme.
D. Înc$l#$minte
Pantofii #i ghetele se poart" corespunz"tor sezonului sau

misiunilor.
E. Echipament divers
1. Centur"
Se poart" strâns" pe talie, introdus" în g"icile de la

pantalonii de interven!ie/tactici.
2. M"nu#i pentru instruire
Se poart" pe timpul sezonului rece.
3. Ciorapi
Se poart" împreun" cu articolele de înc"l!"minte, pe sub

pantaloni.
F. Accesorii
1. Însemn an studiu
Se poart" pe pieptul stâng, fixat cu band" velcro, la scurta

pentru instruire, bluzon, jachet", bluz" de interven!ie/tactic",
tricou, pulover #i c"ma#"-bluz".

2. Ecuson specific pentru mânec"
Este constituit din dou" piese: ecuson pentru mânec" #i

ecuson drapel na!ional. Se aplic" pe bluzon, jachet", scurt"
pentru instruire, tricou, pulover #i c"ma#"-bluz".

3. Ecuson nominal
Se poart" centrat pe pieptul stâng al articolelor de

echipament.

CAPITOLUL IV
Modelul uniformelor de poli#ie

Art. 21. — (1) Modelul uniformelor de poli!ie se stabile#te
astfel:

a) pentru Poli!ia Român" de c"tre Inspectoratul General al
Poli!iei Române;

b) pentru Poli!ia de Frontier" Român" de c"tre Inspectoratul
General al Poli!iei de Frontier";

c) pentru toate celelalte structuri de c"tre Direc!ia General"
Logistic".

(2) Descrierea am"nun!it" a fiec"rui articol de echipament
din compunerea uniformelor de poli!ie se face prin specifica!iile
tehnice de produs.

Art. 22. — (1) Specifica!iile tehnice ale articolelor de
echipament prev"zute în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, se elaboreaz" de c"tre
structurile logistice ale inspectoratelor generale #i unit"!ilor
necuprinse în structura acestora, pe baza descrierii din anexa
nr. 1 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, #i a modelelor aprobate
la nivelul Inspectoratului General al Poli!iei Române,
Inspectoratului General al Poli!iei de Frontier" #i Direc!iei
Generale Logistice, dup" caz.

(2) Specifica!iile tehnice elaborate de c"tre inspectoratele
generale #i unit"!ile necuprinse în structura acestora se
avizeaz" de c"tre Direc!ia General" Logistic".

(3) Specifica!iile tehnice ale articolelor de echipament
prev"zute în normele nr. 3—5 din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, se elaboreaz" la nivelul unit"!ii care
realizeaz" achizi!ia. Inspectoratele generale avizeaz"
specifica!iile tehnice întocmite de c"tre unit"!ile din subordine.

Art. 23. — Inspectoratele generale comunic" Academiei de
Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza” specifica!iile tehnice referen!iale
pentru articolele de echipament ce vor fi achizi!ionate pentru
echiparea promo!iei de ofi!eri.
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(2) Echipamentul specific forma!iunilor de poli!ie se distribuie
pentru folosin!" poli!i#tilor, urmând ca la încetarea situa!iei
pentru care a fost acordat s" fie restituit unit"!ii.

Art. 4. — Scoaterea din serviciu, cu vinov"!ie, a articolelor
de echipament prev"zute în normele nr. 3—5 din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, înainte de îndeplinirea
duratei de serviciu, constituie pagub" material" #i se
recupereaz" potrivit actelor normative care reglementeaz"
r"spunderea material".

Art. 5. — Drepturile de echipament ale poli!i#tilor în activitate
se stabilesc în func!ie de cantitatea #i durata de serviciu
prev"zute în normele din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului
nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i complet"rile
ulterioare, se asigur" gratuit #i se acord" în limita echivalentului
valoric al cotei-p"r!i anuale a articolelor prev"zute în normele
men!ionate.

Art. 6. — Drepturile anuale de echipament pentru poli!i#ti se
stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-p"r!i anuale a
articolelor prev"zute gratuit în normele din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, #i se asigur"
corespunz"tor încadr"rii la drepturi de echipament.

Art. 7. — (1) Poli!i#tilor rezervi#ti li se poate acorda dreptul de
a purta uniforma de reprezentare #i ceremonialuri, la solicitarea
acestora, dreptul în cauz" fiind consemnat în ordinul de trecere
în rezerv".

(2) Pentru completarea uniformei pe care o de!in, poli!i#tii
rezervi#ti pot solicita #i primi echipament în condi!iile prev"zute
la pct. 3 din nota la norma nr. 1 din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare.

(3) Uniforma de poli!ie poate fi utilizat" numai în cadrul
festivit"!ilor desf"#urate cu ocazia zilelor aniversare, ceremonii
în familie sau societate ori alte evenimente organizate la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL II
Reguli privind aplicarea normelor de echipament

A. Normele pentru echiparea ofi#erilor "i agen#ilor de poli#ie
(normele nr. 1 "i 2 din anexa nr. 2 la Hot$rârea Guvernului

nr. 1.061/2002, republicat$, 
cu modific$rile "i complet$rile ulterioare)

&1. Stabilirea "i acordarea drepturilor
Art. 8. — (1) Echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale va fi

recalculat (reactualizat) anual, în func!ie de evolu!ia pre!urilor,
în trimestrul III al anului în curs, pentru anul urm"tor. Acesta se
recalculeaz" (reactualizeaz") de c"tre Direc!ia General"
Logistic", se vizeaz" pentru control financiar preventiv propriu
de c"tre Direc!ia General" Financiar" #i se aprob" de ministrul
afacerilor interne.

(2) Pre!urile folosite pentru recalcularea (reactualizarea)
echivalentului valoric al cotei-p"r!i anuale a drepturilor de
echipament sunt pre!uri medii ponderate, ob!inute din pre!urile
rezultate în urma procedurilor de achizi!ie #i comunicate de c"tre
ordonatorii de credite ai structurilor de poli!ie. În situa!ia în care
numai o singur" structur" transmite pre!ul de achizi!ie pentru
articolele de echipament #i nu se poate stabili un pre! mediu
ponderat, se va folosi pre!ul de achizi!ie comunicat.

(3) Pentru stabilirea coeficien!ilor de calcul pe categorii de
poli!i#ti #i grade profesionale, Direc!ia General" Management
Resurse Umane transmite c"tre Direc!ia General" Logistic"
num"rul de indicatori al poli!i#tilor existen!i în unit"!ile
Ministerului Afacerilor Interne.

(4) În situa!ia în care la nivelul ordonatorilor de credite ai
structurilor de poli!ie nu au fost raportate pre!uri de achizi!ie
pentru articolele de echipament, Direc!ia General" Logistic" va

utiliza pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-p"r!i
anuale pre!uri ale articolelor de echipament similare cu ale
structurilor militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau
indicele pre!urilor de consum actualizat cu rata infla!iei din
portalul Institutului Na!ional de Statistic", dup" caz.

(5) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament,
metodologia de calcul, precum #i pre!urile articolelor ce se
distribuie în cadrul drepturilor se comunic" unit"!ilor pân" la data
de 30 septembrie a anului în curs, pentru anul urm"tor, de c"tre
Direc!ia General" Logistic".

(6) Echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale se aplic" în
perioada 1 ianuarie—31 decembrie a anului pentru care a fost
stabilit".

Art. 9. — Pân" la calcularea echivalentului valoric al cotei-p"r!i
anuale a drepturilor de echipament aferent noilor norme de
echipare, poli!i#tii beneficiaz" de drepturi de echipament în limita
echivalentului valoric al cotei-p"r!i anuale de care au beneficiat
anterior aprob"rii Hot"rârii Guvernului nr. 985/2021 pentru
modificarea #i completarea Hot"rârii Guvernului nr. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti.

Art. 10. — (1) Pentru asigurarea noilor articole de
echipament prev"zute în Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei #i documentului de legitimare pentru poli!i#ti,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, începând
cu luna aprilie 2022 pân" la data de 31 decembrie 2024,
respectiv pân" la dotarea integral" cu articolele de echipament
prev"zute în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile
#i complet"rile ulterioare, poli!i#tii vor primi numai echipament
în limita echivalentului valoric al cotei-p"r!i anuale.

(2) Asigurarea noilor articole de echipament se va realiza
potrivit strategiilor de echipare elaborate #i aprobate anual, pân"
la data de 31 ianuarie, la nivelul inspectoratelor generale #i al
unit"!ilor necuprinse în structura acestora, în func!ie de specificul
misiunilor.

(3) Achizi!ia articolelor de echipament prev"zut în normele
nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, se
realizeaz" e#alonat, la nivelul inspectoratelor generale #i al
unit"!ilor necuprinse în structura acestora, pentru toate unit"!ile
din subordine/coordonare, dup" caz, având la baz" strategiile
anuale de echipare #i urm"rindu-se încadrarea în fondurile
alocate anual în buget pentru aceste naturi de cheltuieli.

Art. 11. — (1) Pân" la data de 31 decembrie 2024 sau pân"
la realizarea dot"rii integrale cu echipamentul prev"zut în
normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului
nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i complet"rile
ulterioare, în func!ie de situa!ia care intervine prima #i în func!ie
de strategiile de echipare, poli!i#tii se aloc" la drepturi de
echipament la categoria „numai echipament”.

(2) Dup" data de 31 decembrie 2024 sau dup" realizarea
dot"rii integrale cu echipamentul prev"zut în normele nr. 1 #i 2
din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, în func!ie
de situa!ia care intervine prima, poli!i#tii, în limita echivalentului
valoric al cotei-p"r!i anuale, se aloc" la drepturi de echipament
#i pot primi:

a) numai echipament;
b) echipament pentru completarea uniformei #i diferen!a

în bani;
c) numai bani.
(3) Alocarea personalului din subordine la drepturi de

echipament, pe forma!iuni, compartimente sau locuri de munc",
se face urm"rind respectarea dispozi!iilor proprii sau ale
e#alonului superior cu privire la echiparea efectivelor.



(4) Prin excep!ie de la alin. (1), în perioada 1 ianuarie—
31 martie 2022, poli!i#tii se aloc" la drepturi de echipament
potrivit cererilor de echipament întocmite pentru anul 2022
potrivit anexei nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
administra!iei #i internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea
Regulamentului pentru compunerea #i portul uniformelor de
poli!ie, precum #i a Regulilor pentru aplicarea normelor privind
echiparea poli!i#tilor, cu modific"rile ulterioare, #i pot primi:

a) numai echipament;
b) echipament pentru completarea uniformei #i diferen!a în

bani;
c) numai bani.
Art. 12. — (1) Pân" la data de 31 decembrie 2024, drepturile

anuale de echipament #i articolele de echipament distribuite pe
parcursul anului de echipare în cuantumul acestor drepturi vor
fi consemnate pentru fiecare poli!ist în formularul Fi#a de
eviden!" a drepturilor de echipament.

(2) Modelul formularului Fi#a de eviden!" a drepturilor de
echipament se stabile#te de c"tre Direc!ia General" Logistic"
#i se transmite tuturor unit"!ilor de poli!ie pân" la data de
15 noiembrie a fiec"rui an.

(3) Pân"  la data de 31 mart ie 2022 # i  în per ioada
15—30 noiembrie a fiec"rui an cuprins pân" la data de
31 decembrie 2024 sau pân" la realizarea dot"rii integrale cu
echipamentul prev"zut în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile
#i complet"rile ulterioare, în func!ie de situa!ia care intervine
prima, poli!i#tii vor completa în Fi#a de eviden!" a drepturilor de
echipament doar taliile #i m"rimile proprii, certificând datele
completate prin semn"tur" pe documentul în cauz".

(4) Fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament,
completate în condi!iile prev"zute la alin. (3) vor fi înregistrate la
structurile logistice ale unit"!ilor de poli!ie, unde vor fi completate
cu toate opera!iunile ce vizeaz" drepturile de echipament
#i modul de acordare a acestora pe anul urm"tor.

Art. 13. — (1) Dup" data de 31 decembrie 2024 sau dup"
realizarea dot"rii integrale cu echipamentul prev"zut în normele
nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, în func!ie
de situa!ia care intervine prima, anual, pân" la data de
15 octombrie, poli!i#tii vor completa în totalitate fi#ele de
eviden!" a drepturilor de echipament, prin care vor solicita
articolele de echipament pentru anul urm"tor, care s" le asigure
o uniform" complet" #i regulamentar" pentru perioada de var"
#i iarn", necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

(2) Fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament se
completeaz" dup" cum urmeaz":

a) poli!i#tii aloca!i la categoria „numai echipament” vor solicita
echipamentul necesar pân" la echivalentul integral al valorii
cotei-p"r!i anuale la care au dreptul;

b) poli!i#tii aloca!i la categoria „echipament pentru
completarea uniformei #i diferen!a în bani” vor solicita
echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar
diferen!ele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de
echipament se acord" în bani;

c) poli!i#tii aloca!i la categoria „numai bani” vor men!iona pe
Fi#a de eviden!" a drepturilor de echipament sintagma „De!in
uniform" complet" #i regulamentar", aferent" sezonului cald #i
sezonului rece, necesar" îndeplinirii sarcinilor de serviciu”.

(3) Poli!i#tii pot solicita numai articole de echipament
specifice corpului din care fac parte, f"r" a dep"#i echivalentul
valoric al cotei-p"r!i anuale.

(4) Fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament se
analizeaz" #i se avizeaz" de #eful nemijlocit al structurii din care
fac parte poli!i#tii, se aprob" de #eful unit"!ii, iar dup"
înregistrarea lor se transmit structurilor logistice.

(5) Pe timpul perioadei de avizare #i aprobare a fi#elor de
eviden!" a drepturilor de echipament, #efii ierarhici #i/sau
nemijloci!i sunt obliga!i s" verifice fizic uniforma pe care o de!ine

poli!istul. În cazul constat"rii unor deficien!e, #efii ierarhici #i/sau
nemijloci!i vor dispune imediat m"suri de remediere, iar poli!i#tii
au obliga!ia de a se conforma în îndeplinirea respectivelor
m"suri.

(6) Inspectoratele generale #i unit"!ile necuprinse în structura
acestora pot stabili pentru toate unit"!ile din subordine/
coordonare, dup" caz, prin dispozi!ii proprii, articolele de
echipament din compunerea uniformelor necesare pentru
îndeplinirea atribu!iunilor specifice postului, precum #i articolele
de echipament ce se vor asigura #i distribui în mod obligatoriu
poli!i#tilor pe parcursul anului de echipare.

(7) Inspectoratele generale #i unit"!ile necuprinse în structura
acestora stabilesc, pân" la data de 30 noiembrie a anului în
curs, necesarul de echipament ce se achizi!ioneaz" #i se
distribuie în anul urm"tor pe baza centraliz"rii solicit"rilor
transmise de unit"!ile din subordine sau a fi#elor de eviden!" a
drepturilor de echipament, pentru efectivele proprii.

Art. 14. — (1) Pân" la data de 31 martie 2022 #i dup" data de
31 decembrie 2024 sau dup" realizarea dot"rii integrale cu
echipamentul prev"zut în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2
la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat",
cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, în func!ie de situa!ia
care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acord"
lunar în cuantum de 1/12 din echivalentul valoric al cotei-p"r!i
anuale.

(2) Poli!i#tii care pe parcursul anului constat" necesitatea
complet"rii uniformei pot solicita echipamentul necesar
îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în limita echivalentului valoric al
cotei-p"r!i anuale.

Art. 15. — (1) Echipamentul în natur" solicitat de poli!i#ti se
achizi!ioneaz" #i se distribuie în tot cursul anului calendaristic
(1 ianuarie—31 decembrie), în limita echivalentului valoric al
cotei-p"r!i anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.

(2) Articolele de echipament nedistribuite în cursul anului
pentru care au fost solicitate constituie restan!e #i se distribuie
cu prioritate începând cu anul urm"tor.

Art. 16. — (1) Eviden!a drepturilor de echipament pentru
poli!i#tii din cadrul serviciilor publice comunitare de pa#apoarte
#i pentru cei din cadrul serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere #i înmatriculare a vehiculelor se !ine de
Direc!ia General" de Pa#apoarte, respectiv de Direc!ia Regim
Permise de Conducere #i Înmatriculare a Vehiculelor.

(2) Fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament pentru
poli!i#tii din cadrul serviciilor publice comunitare de pa#apoarte
#i pentru cei din cadrul serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere #i înmatriculare a vehiculelor se avizeaz"
de c"tre #eful serviciului #i se aprob" de c"tre prefect #i director
general sau director, dup" caz.

&2. Drepturi la înaintarea în grad profesional
Art. 17. — (1) Ofi!erii înainta!i la gradul de chestor de poli!ie,

pe lâng" echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale a articolelor de
echipament prev"zute în normele din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, în anul respectiv au dreptul, în plus,
la echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care
se acord" numai o singur" dat" la înaintarea în grad, respectiv:
o #apc" din stof", un costum din stof" (sacou cu 2 pantaloni)
#i un pardesiu, care au montate accesoriile prev"zute în structura
normelor men!ionate, 3 perechi de supor!i cu grad profesional
#i dou" perechi de epole!i cu grad profesional.

(2) Pentru femei se poate asigura o p"l"rie în loc de #apc"
din stof" #i fust" în loc de un pantalon.

(3) Echipamentul men!ionat la alin. (1) #i (2) se distribuie în
natur" cu ocazia avans"rii.

(4) Echipamentul solicitat pe anul respectiv #i nedistribuit
pân" la data înaint"rii în grad se distribuie din modelul celui
prev"zut pentru chestori.
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Art. 18. — Ofi!erii avansa!i la gradul de comisar-#ef de poli!ie
primesc, începând cu anul în care a intervenit avansarea, pe
lâng" echivalentul valoric al cotei-p"r!i stabilite pentru ofi!eri, #i
echivalentul valoric al cotei-p"r!i aferente unei c"ciuli #i unui
guler din blan" natural" astrahan/caracul.

Art. 19. — (1) Agen!ii de poli!ie înainta!i la gradul de ofi!er, pe
lâng" echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale a articolelor de
echipament prev"zute în normele din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, în anul respectiv, au dreptul la
echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se
acord", numai o singur" dat", la înaintarea în gradul de ofi!er,
respectiv: o #apc" din stof", un costum din stof" (sacou cu
2 pantaloni) #i un pardesiu, care au montate accesoriile prev"zute
în structura normelor men!ionate, 3 perechi de supor!i cu grad
profesional #i dou" perechi de epole!i cu grad profesional.

(2) Pentru femei se poate asigura o p"l"rie în loc de #apc"
din stof" #i fust" în loc de un pantalon.

(3) Echipamentul men!ionat la alin. (1) #i (2) se distribuie în
natur" cu ocazia avans"rii.

(4) Echipamentul solicitat pe anul respectiv #i nedistribuit
pân" la data înaint"rii în grad se distribuie din modelul celui
prev"zut pentru ofi!eri.

Art. 20. — Ofi!erii #i agen!ii de poli!ie înainta!i la gradul
urm"tor, pe lâng" echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale a
articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte,
primesc, în natur", la data avans"rii, accesoriile corespunz"toare
noilor grade #i articolele de echipament, dup" caz, astfel:

a) pentru ofi!eri — 3 perechi de supor!i de grad profesional
pentru um"r #i dou" perechi de epole!i cu grad profesional, iar
pentru poli!i#tii avansa!i de la gradul de inspector principal la
subcomisar se asigur" în plus o #apc" din stof", un costum din
stof" (sacou cu 2 pantaloni), care are montate accesoriile
prev"zute în structura normelor din anexa nr. 2 la Hot"rârea
Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, #i o #apc" cu dou" coafe impermeabil".
Pentru femei se poate asigura o p"l"rie în loc de #apc" din stof"
#i fust" în loc de un pantalon.

b) pentru agen!i — 3 perechi de supor!i de grad profesional
pentru um"r #i dou" perechi de epole!i cu grad profesional.

Art. 21. — Ata#a!ilor de afaceri interne/ofi!erilor de leg"tur",
ofi!erilor #i agen!ilor trimi#i la studii sau cu misiuni în str"in"tate,
în situa!ia în care echipamentul necesar dep"#e#te echivalentul
valoric al cotei-p"r!i anuale la care au dreptul, pot primi la
plecare, cu anticipa!ie pentru anul urm"tor, pe baz" de raport
scris aprobat de #eful unit"!ii la care sunt aloca!i la drepturi,
echipamentul necesar desf"#ur"rii activit"!ii.

&3. Drepturile la mutarea în alt$ structur$/arm$, 
cu "i f$r$ schimbarea culorii uniformei

Art. 22. — (1) Ofi!erii #i agen!ii muta!i din structurile de poli!ie
în structurile militare din Ministerul Afacerilor Interne sau ale
sistemului de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional",
care la data mut"rii nu au primit drepturile de echipament în
natur" sau în bani, beneficiaz" de la unitatea din care se mut"
de echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale calculat pentru
num"rul de luni lucrate, inclusiv luna în care au fost muta!i, dac"
au lucrat cel pu!in o zi în luna respectiv".

(2) În situa!ia în care la data mut"rii se constat" c" au fost
acordate drepturi de echipament în plus, fa!" de lunile efectiv
lucrate, în natur" sau în bani, diferen!a se recupereaz" de c"tre
unitatea din care se mut".

Art. 23. — (1) Ofi!erii, mai#trii militari #i subofi!erii muta!i din
alte structuri ale sistemului de ap"rare, ordine public" #i
securitate na!ional" în structurile de poli!ie au dreptul la
echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale calculat pentru lunile
efectiv lucrate, mai pu!in contravaloarea articolelor care se
distribuie o singur" dat" la încadrare.

(2) Drepturile se acord" începând cu prima zi a lunii
urm"toare mut"rii sau din luna în care au fost muta!i, dac"
mutarea s-a realizat începând cu data de 1 a lunii respective.

(3) În situa!ia în care trebuie s" li se asigure o uniform"
complet" li se distribuie echipamentul necesar, pe baz" de
raport scris, iar valoarea care dep"#e#te drepturile anului
respectiv se consider" anticipa!ie în contul drepturilor de
echipament pentru anul urm"tor.

&4. Drepturi la acordarea gradului profesional "i la reîncadrare
Art. 24. — (1) Absolven!ii institu!iilor de înv"!"mânt pentru

formarea poli!i#tilor #i cei încadra!i din surs" extern" în corpul
poli!i#tilor, la acordarea gradului de ofi!er sau agent, au dreptul,
cumulativ, la:

a) articolele de echipament prev"zute a se distribui numai
o singur" dat" la acordarea gradului, men!ionate în coloana
nr. 3 a tabelului din anexa la prezentele reguli;

b) articole de echipament în limita echivalentului valoric al
cotei-p"r!i anuale a articolelor de echipament prev"zute gratuit
în normele din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului
nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i complet"rile
ulterioare, la care au dreptul.

(2) În cadrul drepturilor prev"zute la alin. (1) lit. b) se asigur"
cu prioritate articolele de echipament men!ionate în coloana
nr. 4 a tabelului din anexa la prezentele reguli.

(3) Diferen!a dintre drepturile de echipament cuvenite #i
valoarea echipamentului primit de c"tre absolven!i se rezolv"
de unit"!ile unde au fost repartiza!i, astfel:

a) când valoarea echipamentului primit este mai mare,
diferen!a se consider" anticipa!ie în contul drepturilor viitoare de
echipament;

b) când valoarea echipamentului primit este mai mic",
diferen!a se acord" în echipament de c"tre unit"!ile în care au
fost încadra!i.

(4) În primul trimestru al anului în curs, Direc!ia General"
Logistic" transmite structurilor care urmeaz" s" încadreze
absolven!i #colariza!i în institu!iile de înv"!"mânt apar!inând
sistemului de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional"
situa!ia repartiz"rii numerice a acestora, în vederea asigur"rii
drepturilor de echipament.

(5) Persoanele încadrate în unit"!ile de poli!ie, care anterior
încadr"rii au mai de!inut calitatea de ofi!er, agent/subofi!er în
oricare component" a sistemului de ap"rare, ordine public" #i
securitate na!ional", nu au dreptul la articolele de echipament
prev"zute a se distribui numai o singur" dat" la acordarea
gradului.

Art. 25. — (1) Articolele de echipament prev"zute a se
distribui numai o singur" dat" la acordarea gradului profesional
se acord" în anul încadr"rii, indiferent de data acord"rii
acestuia.

(2) Echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale a articolelor de
echipament prev"zute gratuit în normele din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, se acord" absolven!ilor
institu!iilor de înv"!"mânt, celor încadra!i din surs" extern" #i
poli!i#tilor reîncadra!i în activitate dup" cel pu!in un an de la data
trecerii în rezerv", în anul încadr"rii, indiferent de data acord"rii
gradului.

Art. 26. — Poli!i#tii lua!i în eviden!" ca rezervi#ti, care
au fost reîncadra!i în acela#i an calendaristic (1 ianuarie—
31 decembrie) în care au fost trecu!i în rezerv" #i care la trecerea
în rezerv" au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor
primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie
a anului urm"tor. În situa!ia în care au primit drepturile numai
pentru lunile efectiv lucrate, poli!i#tii beneficiaz" de echivalentul
valoric al cotei-p"r!i anuale calculat pentru lunile efectiv lucrate
de la data reîncadr"rii.
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Art. 27. — (1) Agen!ii de poli!ie care urmeaz" cursurile unei
institu!ii de înv"!"mânt superior din cadrul sectorului de ap"rare,
ordine public" #i securitate na!ional" — curs de zi — primesc la
intrarea în institu!ie, pentru folosin!" în timpul form"rii, articolele
de echipament prev"zute de norma institu!iei respective,
încetând aplicarea normei pentru agent.

(2) Drepturile de echipament se acord" numai pentru lunile
efectiv lucrate ca agent, procedându-se astfel:

a) echipamentul distribuit în natur" se consider" legal
acordat #i nu se mai recupereaz";

b) contravaloarea anticipa!iilor se recupereaz" integral
de c"tre unitatea care a acordat dreptul.

(3) Agen!ii care nu sunt avansa!i ofi!eri la finalizarea
cursurilor primesc în continuare drepturile de echipament
conform gradului de!inut.

&5. Drepturi de echipament restante "i anticipa#ii
Art. 28. — (1) Prin drepturi de echipament restante se

în!elege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru
care au fost solicitate prin fi#ele de eviden!" a drepturilor de
echipament #i a c"ror contravaloare a fost re!inut" din
echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale, precum #i sumele de
bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.

(2) Articolele de echipament solicitate #i nedistribuite pân"
la sfâr#itul anului de echipare constituie restan!e #i se preiau în
fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament aferente anului
urm"tor, asigurându-se cu prioritate.

(3) Dup" data de 31 decembrie 2024, restan!ele în natur" se
pot acorda #i sub form" b"neasc", cu excep!ia celor acumulate
pân" la 31 decembrie 2024, care se acord" numai în natur".

(4) Valoarea restan!elor se calculeaz" în func!ie de pre!urile
folosite la calculul cotei-p"r!i anuale a drepturilor de echipament,
la data acord"rii.

(5) Nu se consider" restan!e #i nu se mai acord" articolele de
echipament neridicate pe o perioad" de cel pu!in 3 ani
consecutivi, calculat" de la data de 1 ianuarie a anului urm"tor
celui în care avea dreptul, dac" nu se poate dovedi c" au fost
solicitate în scris în acest interval de timp.

Art. 29. — (1) Anticipa!iile reprezint" valoarea articolelor de
echipament acordat" peste echivalentul valoric al cotei-p"r!i
anuale a drepturilor de echipament, aferent" anului în care a
fost acordat".

(2) Acordarea cu anticipa!ie a contravalorii articolelor de
echipament este strict interzis".

Art. 30. — (1) Articolele de echipament din compunerea
noilor uniforme se pot acorda cu anticipa!ie în urm"toarele
situa!ii:

a) uzarea prematur" ca urmare a unor condi!ii deosebite de
munc" într-o perioad" de timp determinat"; 

b) când poli!i#tii, datorit" conforma!iei fizice #i portului natural
al echipamentului, îl uzeaz" mai mult decât în mod normal.

(2) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipa!ie a articolelor
de echipament se acord" de #eful unit"!ii, care are #i calitatea
de ordonator de credite.

(3) Contravaloarea articolelor de echipament aprobate a fi
distribuite cu anticipa!ie se înscrie în fi#ele de eviden!" a
drepturilor de echipament, în rubrica „anticipa!ii” #i se
recupereaz" din drepturile pe anul urm"tor.

(4) Pentru ob!inerea aprob"rii de distribuire cu anticipa!ie a
unor articole de echipament, poli!i#tii depun rapoarte personale
pe cale ierarhic", prin care se angajeaz" c", în cazul încet"rii
raporturilor de serviciu, suport" integral contravaloarea
articolelor de echipament ce dep"#e#te echivalentul valoric al
cotei-p"r!i anuale cuvenite, în anul în care a intervenit încetarea
raporturilor de serviciu, calculat la pre!urile din lista de pre!uri
comunicat" de Direc!ia General" Logistic".

&6. Acordarea drepturilor în cazul deta"$rilor, 
mut$rilor sau al distrugerii echipamentului

Art. 31. — (1) Poli!i#tii deta#a!i/împuternici!i pe func!ii la alte
structuri ale Ministerului Afacerilor Interne primesc drepturile de
echipament de la unitatea de care apar!in (la care sunt aloca!i
la drepturi).

(2) Dac" deta#area/împuternicirea se face pe o perioad" mai
mare de un an, ace#tia pot fi aloca!i la drepturi de echipament
la unitatea în care sunt deta#a!i.

(3) Poli!i#tii deta#a!i la alte institu!ii publice beneficiaz" de
echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale a drepturilor de
echipament de care au beneficiat anterior deta#"rii.

Art. 32. — (1) Unitatea din care a fost mutat poli!istul
comunic" noii unit"!i, în termen de 15 zile calendaristice de la
data emiterii actului administrativ, extrasul drepturilor de
echipament distribuite, la care se anexeaz" o copie a Fi#ei de
eviden!" a drepturilor de echipament.

(2) Pân" la data de 31 martie 2022 #i dup" data de
31 decembrie 2024 sau dup" realizarea dot"rii integrale cu
echipamentul prev"zut în normele nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2
la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat",
cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, în func!ie de situa!ia
care intervine prima, poli!istului mutat în cursul anului dintr-o
unitate în alta i se asigur" drepturile de echipament în bani,
aferente lunilor efectiv lucrate, de c"tre unitatea din care a fost
mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de
unitatea în care a fost mutat poli!istul.

Art. 33. — (1) Este interzis" distribuirea gratuit" a unor
articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau
degradate, cu excep!ia cazurilor în care pierderea, distrugerea
sau degradarea s-a datorat unor cauze neprev"zute #i care nu
puteau fi înl"turate ori în alte asemenea cazuri, în care acestea
au fost generate de riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de
for!" major". În aceste situa!ii, echipamentul se distribuie gratuit,
pe baz" de raport scris, avizat de #eful nemijlocit al structurii din
care face parte poli!istul #i aprobat de #eful unit"!ii care are
calitatea de ordonator de credite.

(2) În cazul în care nu se ob!ine aprobarea de distribuire
gratuit" a echipamentului, iar poli!istul a beneficiat de toate
drepturile de echipament în limita echivalentului valoric al
cotei-p"r!i anuale, articolele de echipament se distribuie, potrivit
cererii poli!istului, contra cost, la pre!urile din lista de pre!uri
comunicat" de Direc!ia General" Logistic" sau cu anticipa!ie.

(3) În cazul articolelor de echipament din structura normelor
nr. 3—5 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, pierdute,
distruse sau degradate se aplic" prevederile legisla!iei incidente
r"spunderii materiale.

&7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu,
pe perioada suspend$rii sau în caz de deces

Art. 34. — (1) Data încet"rii/suspend"rii drepturilor de
echipament ale poli!i#tilor se consider" prima zi a lunii urm"toare
celei în care a survenit încetarea/suspendarea raporturilor de
serviciu, dac" în luna respectiv" au lucrat cel pu!in o zi.

(2) Drepturile de echipament se lichideaz" astfel:
a) dac" a fost distribuit echipament în natur", se consider"

legal acordat #i nu se mai recupereaz";
b) dac" nu au fost distribuite articolele de echipament, se

acord" numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru
lunile efectiv lucrate;

c) articolele de echipament primite pe baz" de raport, ce
constituie anticipa!ie pentru anul urm"tor, se recupereaz"
integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii la pre!urile
din lista de pre!uri comunicat" de Direc!ia General" Logistic";

d) drepturile de echipament acordate în bani, care dep"#esc
echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale aferente lunilor efectiv
lucrate, cu excep!ia intervenirii decesului, se recupereaz"
integral.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1173/10.XII.202112



Art. 35. — (1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la
încetarea raporturilor de serviciu, în mod obligatoriu, în toate
cazurile, se opereaz" în Fi#a de eviden!" a drepturilor de
echipament situa!ia drepturilor pe anul respectiv, !inându-se cont
simultan de urm"toarele:

a) drepturile de echipament cuvenite pentru lunile efectiv
lucrate, din anul respectiv, precum #i valoarea restan!elor din
ultimii 3 ani, calculate la valoarea financiar" a cotei-p"r!i anuale
a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor
de serviciu;

b) valoarea articolelor de echipament distribuite în natur",
precum #i drepturile de echipament în bani, primite pân" la data
încet"rii raporturilor de serviciu;

c) valoarea eventualelor anticipa!ii acordate.
(2) Diferen!a rezultat" dintre valoarea drepturilor de

echipament cuvenite pentru lunile efectiv lucrate #i valoarea
articolelor de echipament distribuite în natur" #i/sau în bani,
atunci când aceasta din urm" este mai mic", constituie
drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu.

Art. 36. — (1) În caz de deces, urma#ii poli!i#tilor deceda!i în
timpul activit"!ii primesc valoarea echipamentului restant pe
ultimii 3 ani, precum #i valoarea cotei-p"r!i anuale din drepturile
ce li se cuvin, pân" inclusiv în luna când a intervenit decesul.
La solicitarea scris" a urma#ilor adresat" unit"!ii de poli!ie cu
competen!" teritorial" #i aprobat" de ordonatorul de credite, la
care se anexeaz" copia actului de deces, se poate asigura
gratuit, pentru poli!istul decedat, o uniform" pentru înhumare,
constituit" din articole de echipament din compunerea uniformei
de reprezentare #i ceremonialuri.

(2) În situa!ia în care valoarea drepturilor de echipament
acordat" pân" la data decesului dep"#e#te drepturile prev"zute
la alin. (1), diferen!ele nu se mai recupereaz".

(3) Sc"derea din eviden!a contabil" a articolelor de
echipament se face cu bon de consum.

&8. Obliga#iile poli#i"tilor la încetarea raporturilor de serviciu
Art. 37. — La trecerea în rezerv" a poli!i#tilor, unit"!ile sunt

obligate s" le aduc" la cuno#tin!", sub semn"tur" pe fi#a de
lichidare, urm"toarele obliga!ii:

a) s" nu înstr"ineze prin donare, vânzare sau sub alte forme
uniforma;

b) s" nu modifice articolele de echipament de care dispun.
&9. Rezolvarea drepturilor de echipament ale poli#i"tilor 

pu"i la dispozi#ie sau suspenda#i din func#ie
Art. 38. — Poli!i#tilor lua!i în eviden!" ca rezervi#ti prin

demisie, pentru abateri grave sau în urma unei hot"râri
judec"tore#ti le este interzis portul uniformei primite anterior
datei de trecere în rezerv".

Art. 39. — (1) Poli!i#tii pu#i la dispozi!ie, fa!" de care s-a pus
în mi#care ac!iunea penal" sau care sunt judeca!i în stare de
libertate ori libera!i provizoriu pe cau!iune, dar care îndeplinesc
anumite sarcini #i atribu!ii de serviciu, beneficiaz" în continuare
de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor din
anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat",
cu modific"rile #i complet"rile ulterioare.

(2) Poli!i#tii suspenda!i din func!ie ca urmare a arest"rii
preventive nu mai beneficiaz" de drepturile de echipament
începând cu data suspend"rii.

(3) Atunci când s-au dispus clasarea, renun!area la urm"rirea
penal", achitarea, renun!area la aplicarea pedepsei, amânarea
aplic"rii pedepsei, precum #i în cazul încet"rii procesului penal,
în baza unei sentin!e judec"tore#ti definitive care atest"
achitarea lor, se procedeaz" astfel:

a) poli!istul beneficiaz" de toate drepturile de echipament
avute la data punerii la dispozi!ie sau suspend"rii, inclusiv de
compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la
dispozi!ie sau suspend"rii, în cuantumul aferent anului în care
îndeplinea condi!iile;

b) dac" pe timpul punerii la dispozi!ie sau suspend"rii a
intervenit demisia sau pensionarea poli!istului, la data repunerii
în drepturile anterioare, acesta beneficiaz" de toate drepturile
de echipament cuvenite, în cuantumul aferent anului în care
îndeplinea condi!iile, inclusiv pentru luna în care i-au încetat
raporturile de serviciu.

(4) Poli!i#tii c"rora le-au încetat raporturile de serviciu
în urma unei hot"râri de condamnare r"mase definitiv", chiar
dac" au beneficiat de suspendarea execut"rii pedepsei, amnistie
sau gra!iere, nu mai au dreptul la echipament.

(5) Pe timpul suspend"rii raportului de serviciu din ini!iativa
poli!i#tilor, ace#tia nu mai beneficiaz" de drepturile de
echipament, începând cu prima zi a lunii urm"toare celei în care
a intervenit suspendarea, dac" în luna în care #i-au suspendat
raporturile de serviciu au cel pu!in o zi lucrat". La reluarea
activit"!ii, ace#tia primesc drepturile începând cu luna urm"toare
celei în care le-a încetat suspendarea.

(6) Poli!i#tii ale#i în organele de conducere ale organiza!iilor
sindicale beneficiaz" de echivalentul valoric al cotei-p"r!i anuale
de echipament de care au beneficiat anterior alegerii.

(7) Poli!i#tii, pe timpul concediului pentru incapacitate
temporar" de munc", concediului de maternitate, concediului
pentru cre#terea copilului pân" la împlinirea vârstei de 2 ani #i
în cazul copilului cu handicap, pân" la împlinirea vârstei de
3 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu
vârsta cuprins" între 3 #i 7 ani, concediului pentru îngrijirea
copilului cu handicap pentru afec!iuni intercurente, pân" la
împlinirea vârstei de 18 ani, acordate conform legii, precum #i pe
timpul concediului de acomodare, primesc integral valoarea
financiar" neimpozabil", actualizat" a normei de echipament de
care au beneficiat anterior acord"rii concediului.

B. Normele pentru echiparea studen#ilor "i elevilor
institu#iilor de înv$#$mânt (normele nr. 3 "i 4 

din anexa nr. 2 la Hot$rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat$, cu modific$rile "i complet$rile ulterioare)
Art. 40. — (1) Din articolele de echipament prev"zute în

normele nr. 3 #i 4 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului
nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i complet"rile
ulterioare, se constituie urm"toarele uniforme:

a) de ora#;
b) de instruire.
(2) La intrarea în Academia de Poli!ie „Alexandru Ioan Cuza”

sau în alte unit"!i de înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor,
studen!ilor #i elevilor din anul I li se distribuie echipament nou.

Art. 41. — Echiparea studen!ilor #i elevilor apar!inând altor
ministere, precum #i a celor din alte !"ri, care urmeaz" cursurile
institu!iilor de înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor, se
realizeaz" conform actelor normative #i conven!iilor încheiate.

C. Alte norme pentru asigurarea cu echipament specific 
(norma nr. 5 din anexa nr. 2 la Hot$rârea Guvernului 

nr. 1.061/2002, republicat$, 
cu modific$rile "i complet$rile ulterioare)

Art. 42. — Articolele de echipament prev"zute în norma nr. 5
din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, f"r" durat"
de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare
#i casare #i se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale
nu mai pot fi folosite în scopul c"ruia îi sunt destinate.

Art. 43. — Pentru activit"!i #i misiuni speciale, la nivelul
unit"!ilor se pot constitui câte 5 uniforme de reprezentare #i
ceremonialuri, 5 uniforme de serviciu, precum #i 5 rânduri de
echipament specific forma!iunilor de poli!ie, cu regim de
garderob". Utilizarea acestora este aprobat" de ordonatorul de
credite.
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CAPITOLUL III
Dispozi#ii privind achizi#ionarea "i distribuirea 

articolelor de echipament
&1. Asigurarea drepturilor de echipament

Art. 44. — Poli!i#tii solicit" #i primesc echipament de poli!ie
numai de la unit"!ile în care sunt încadra!i sau la care sunt
aloca!i la drepturi de echipament.

Art. 45. — (1) Articolele de echipament prev"zute în normele
nr. 1 #i 2 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, se
achizi!ioneaz" la nivelul inspectoratelor generale #i al unit"!ilor
necuprinse în structura acestora, se repartizeaz" unit"!ilor
subordonate/aflate în coordonare, în func!ie de strategiile anuale
de echipare pân" la data de 31 decembrie 2024, iar ulterior, în
raport cu solicit"rile de echipament ale respectivelor unit"!i.

(2) Articolele de echipament prev"zute în normele nr. 3 #i 4
din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, se
achizi!ioneaz" la nivelul institu!iilor de înv"!"mânt.

(3) Articolele de echipament prev"zute în norma nr. 5 din
anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat",
cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, se achizi!ioneaz" la
nivelul fiec"rui ordonator de credite pentru necesit"!ile
personalului propriu #i ale celui aflat în asigurare logistic".

Art. 46. — (1) Poli!i#tilor care au talii excep!ionale li se
execut" la operatorii economici afla!i în proceduri legale de
achizi!ie derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de
institu!iile/structurile aflate în subordinea acestuia, pe baz" de
comenzi individuale #i a m"sur"torilor (talii, grosimi sau
numere), articolele de echipament care nu corespund din
punctul de vedere al m"surilor/m"rimilor cu cele executate în
produc!ie de serie.

(2) Unit"!ile stabilesc, prin clauze contractuale cu operatorul
economic care furnizeaz" echipament, ca acesta s" execute
gratuit eventualele retu#uri.

Art. 47. — Articolele de echipament prev"zute în normele
nr. 3 #i 4 din anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, se asigur"
studen!ilor #i elevilor de c"tre unit"!ile/institu!iile de înv"!"mânt
din care fac parte, în limita fondurilor aprobate anual de
ordonatorii de credite ierarhic superiori pentru aceste naturi de
cheltuieli.

Art. 48. — Echipamentul necesar efectivelor participante la
diferite festivit"!i se solicit" #i se asigur" conform instruc!iunilor
#i dispozi!iilor emise de organizatori.

&2. Eviden#a tehnico-operativ$ "i contabil$ 
a articolelor de echipament

Art. 49. — (1) Echipamentul pentru poli!i#ti distribuit în cadrul
drepturilor anuale se scade din eviden!a contabil" pe baza
bonului de consum, în care se preiau din buletinele de
distribu!ie-retragere totalul cantit"!ilor distribuite #i pre!urile
aferente din eviden!a contabil" a unit"!ilor.

(2) Articolele de echipament distribuite se opereaz" în Fi#a
de eviden!" a drepturilor de echipament numai la pre!urile
înscrise în aceasta, stabilite de c"tre Direc!ia General"
Logistic".

(3) Pân" la stabilirea echivalentului valoric al cotei-p"r!i
anuale de c"tre Direc!ia General" Logistic", articolele de
echipament se opereaz" în Fi#a de eviden!" a drepturilor de
echipament, dup" cum urmeaz":

a) articolele de echipament achizi!ionate ce corespund
vechilor modele de uniforme prev"zute în structura normelor de
echipare anterior intr"rii în vigoare a Hot"rârii Guvernului
nr. 985/2021 se eviden!iaz" la pre!urile înscrise în lista de pre!uri
transmis" de c"tre Direc!ia General" Logistic";

b) articolele de echipament achizi!ionate conform structurii
normelor de echipare stabilite prin Hot"rârea Guvernului
nr. 985/2021 se eviden!iaz" la pre!urile din contabilitatea
unit"!ilor care le distribuie.

(4) Fi#ele de eviden!" a drepturilor de echipament se închid
la finele anului, stabilindu-se valoarea total" a drepturilor de
echipament distribuite, #i, prin compara!ie cu drepturile cuvenite,
se calculeaz" valoarea restan!elor sau a eventualelor anticipa!ii
ce se vor reporta pe fi#ele de eviden!" a drepturilor de
echipament din anul urm"tor.

Art. 50. — (1) Se scad din eviden!" în momentul distribu!iei
articolele de echipament distribuite personalului care particip" la
misiuni interna!ionale, conform preciz"rilor din nota la pct. VII al
normei nr. 5, prev"zut" în anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului
nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare.

(2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort,
oferite membrilor delega!iilor str"ine din structuri similare, aflate
în vizit" în !ara noastr" sau oferite de delega!iile române cu
ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul rela!iilor de protocol
în alte !"ri, se scad din eviden!" pe baza bonului de consum, la
care se anexeaz" documentele justificative întocmite în
conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 51. — (1) Articolele de echipament aflate asupra
studen!ilor #i elevilor bolnavi de tuberculoz" pulmonar", clasa!i
„inapt serviciu”, care necesit" continuarea tratamentului într-un
sanatoriu sau spital, r"mân în proprietatea acestora.

(2) În situa!ia în care echipamentul bolnavului de tuberculoz"
r"mâne în unitatea de înv"!"mânt, acesta se distruge prin ardere.

(3) Sc"derea din eviden!a contabil" a echipamentului se face
pe baza bonului de consum, la care se anexeaz" dispozi!ia
zilnic" a #efului unit"!ii pentru trecerea în rezerv" a studentului
sau elevului ca „inapt serviciu — bolnav de tuberculoz"
pulmonar"” #i inventarul articolelor de echipament aflate asupra
acestuia la internarea în spital/sanatoriu.

Art. 52. — (1) Pentru studen!ii #i elevii deceda!i în timpul
cursurilor de înv"!"mânt se asigur", la cerere, o !inut" nou", de
ora#, complet", în func!ie de anotimp.

(2) Sc"derea din eviden!a contabil" a articolelor de
echipament se face cu bon de consum, emis în baza dispozi!iei
zilnice #i a unui proces-verbal în care se men!ioneaz" num"rul,
data #i emitentul actului de deces.

CAPITOLUL IV
Dispozi#ii finale

Art. 53. — (1) Poli!i#tii care particip" la misiuni în afara
teritoriului statului român, cu durata de cel pu!in 6 luni, primesc
articolele de echipament men!ionate la pct. VII al normei nr. 5,
prev"zut" în anexa nr. 2 la Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare.

(2) Poli!i#tii care execut" misiuni în afara teritoriului statului
român, altele decât cele prev"zute la alin. (1), particip" la
respectivele misiuni sau activit"!i cu uniformele pe care le au în
dotare, asigurate din drepturile de echipament cuvenite.

Art. 54. — Direc!ia General" Logistic", inspectoratele
generale #i unit"!ile necuprinse în structura acestora pot elabora
dispozi!ii în leg"tur" cu uniformele #i drepturile de echipament
ale poli!i#tilor, cu respectarea prevederilor legale #i ale
prezentelor reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea
poli!i#tilor.

Art. 55. — (1) Inspectoratele generale #i unit"!ile necuprinse
în structura acestora pot constitui un stoc de siguran!" la
principalele articole prev"zute în normele de echipare, care nu
va dep"#i 10% din valoarea integral" a necesarului la articolele
prev"zute în norme.

(2) Echipamentul prev"zut de normele din anexa nr. 2 la
Hot"rârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicat", cu modific"rile
#i complet"rile ulterioare, pentru sezonul cald poate fi
achizi!ionat cu un an înainte, în propor!ie de pân" la 50%
din necesar.
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ANEX!
la Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea poli"i#tilor

T A B E L
privind articolele de echipament prev$zute de norme, care se distribuie absolven#ilor institu#iilor de înv$#$mânt,

precum "i celor încadra#i din surs$ extern$ în corpul poli#i"tilor, la acordarea gradului profesional de ofi#er sau agent

* Pentru efectivele Poli!iei Române se distribuie 10 buc.

Nr. 
crt. Denumirea articolului de echipament U/M

Cantit"!i ce se distribuie

Observa!iiO dat" pentru 
totdeauna

Din 
prevederile
normelor

Total

0 1 2 3 4 5 6
1 $apc" din stof" buc. 1 1 2 Pentru femei se poate asigura p"l"rie.
2 C"ciul" reprezentare buc. 1 1
3 C"ciul" serviciu buc. 1 1
4 $epcu!"/Beret" buc. 1 1
5 $apc" cu 2 coafe impermeabil" buc. 1 1
6 Fes buc. 1 1

7 Costum din stof" (sacou cu 2 pantaloni) buc. 1 1 2 Pentru femei se poate asigura fust" în loc
de pantalon.

8 Pulover reprezentare buc. 1 1
9 Pulover serviciu buc 1 1

10 Scurt" reprezentare buc. 1 1
11 Scurt" serviciu buc 1 1
12 Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu buc. 1 1
13 Pelerin" ploaie buc. 1 1
14 Bluzon buc. 1 1
15 Jachet" buc. 1 1
16 Pantaloni interven!ie/tactici buc. 2 2
17 Bluz" interven!ie/tactic" buc. 1 1
18 C"ma#" buc. 2 2
19 C"ma#"-bluz" reprezentare buc. 2 2
20 C"ma#"-bluz" serviciu buc. 2 2
21 Tricou buc. 2 2
22 Costum termic (bluz" #i pantalon) buc. 1 1
23 Pantofi din piele per. 1 1 2
24 Pantofi interven!ie/tactici per. 2 2
25 Ghete din piele per. 1 1 Pentru femei se pot asigura cizme din piele.
26 Ghete per. 1 1
27 Cravat" buc. 1 1
28 Fular buc. 1 1
29 M"nu#i din piele per. 1 1
30 M"nu#i per 1 1
31 Curea din piele buc. 1 1
32 Centur" buc. 1 1
33 Suport cu grad profesional per. 2 2
34 Epole!i cu grad profesional per. 2 2
35 Suport de grad pentru mânec" per. 1 1 Pentru fiecare produs pe care sunt montate
36 Set ecusoane pentru mânec" (na!ional #i al structurii)* buc. 2 2 Pentru fiecare produs pe care sunt montate
37 Petli!e per. 1 1 Pentru fiecare produs pe care sunt montate

38 Eghilet cu accesorii/$nur ceremonie buc. 1 1 Eghiletul se acord" pentru ofi!eri, iar #nurul
pentru agen!i.

39 Ciorapi per. 6 4 10 Pentru femei se pot asigura dresuri.
40 Geant" transport echipament buc. 1 1


