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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 924 din data de 28 septembrie 2021 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 
985/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor 
distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_985_2021_uniforme.pdf 
 

 
Din schimbările survenite prin emiterea actului normativ reținem: 

 
 sancționarea contravențională a persoanelor fizice sau juridice care produc sau 

comercializează articole de echipament sau însemne distinctive din compunerea 

uniformelor de poliție, în afara procedurilor legale de achiziție publică;(art. I pct. 3 
intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, respectiv la data de 27 octombrie 2021)  
 stabilirea unei structuri unice a normelor de echipament, atât pentru ofițerii, cât și 

pentru agenții de poliție; 
 flexibilizarea cadrului normativ, astfel încât articolele de echipament să poată fi 

confecționate din materiale cu proprietăți termice superioare, care să contribuie la 
creșterea confortului în purtare; 

 stabilirea duratei de folosință a articolelor de echipament pentru elevii școlilor de 
agenți de poliție ca inventar de unitate, pentru a putea fi corelată cu durata de 

școlarizare, astfel încât echiparea elevilor din anul I să se realizeze cu echipament 
nou, conform normelor uzuale de igienă; 

 introducerea unor articole de echipament specific care să asigure confortul termic și 
protecția efectivelor participante la misiuni interne și internaționale; 

 abrogarea art. 4 și modificarea art. 10 din cuprinsul H.G. nr. 1061/2002, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 corelarea modelului de document de legitimare cu prevederile Legii nr. 102/1992 

privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările și completările ulterioare 
(finalizarea procedurilor pentru emiterea documentelor de legitimare în 

formatul și cu conținutul prevăzute în anexa 3.A, respectiv la data de 28 
martie 2023, legitimaţiile de serviciu ale poliţiştilor se emit în continuare 

potrivit prevederilor anexei nr. 3);  
 modificările intervenite în uniformele poliţiştilor se vor realiza eşalonat, până la data 

de 31 decembrie 2024. Achiziţionarea de articole de echipament specific se realizează 
cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie. 
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