
REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 2 

la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea 

Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a 

Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor 

 

În prezent, la nivelul MAI, Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea 

polițiștilor sunt aprobate prin OMAI nr. 183/2021, cu modificările ulterioare, emis ca 

urmare a modificărilor semnificative suferite de legislația de nivel superior (HG nr. 

1061/20021). 
 

Potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la OMAI nr.183/2021, cu 

modificările ulterioare, începând cu luna octombrie 2022 și până la data de 31 

decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu articolele de echipament 

prevăzute în Normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la HG nr. 1061/2002, în funcție de 

situația care intervine prima, polițiștii primesc numai echipament în limita 

echivalentului valoric al cotei-părți anuale. 
 

La nivelul ministerului au fost derulate proceduri de achiziție pentru încheierea 

de acorduri cadru în urma cărora au fost semnate contracte subsecvente pentru 

asigurarea cu echipament a promoțiilor de ofițeri/agenți de poliție a instituțiilor de 

învățământ și pentru dotarea personalului ce va fi încadrat din sursă externă în unitățile 

Poliției Române. 

Având în vedere că nu au fost încă semnate contractele subsecvente pentru 

asigurarea noilor articole de echipament pentru celelalte categorii de personal, precum 

și faptul că în cuprinsul caietelor de sarcini este prevăzut termenul de livrare de 

maximum 90 zile de la semnarea contractului subsecvent, efectuarea recepției și a 

plăților până la data de 31 decembrie 2022 este puțin probabilă. 

În acest context, pentru ca drepturile de echipament ale polițiștilor să nu fie 

afectate, prin proiect se propune modificarea anexei nr. 2 la OMAI nr.183/2021, astfel 

încât polițiștii să poată primi în continuare, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 

2022, drepturile de echipament inclusiv în bani, în cuantumul prevăzut de lege. 

 

**** 

                                            
1 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare 

pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ultrioare 


