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Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare �i func�ionare 
 a Poli�iei Comunitare a municipiului Roman 

 
 
 

ARTICOLELE 
 

       din care se compune uniforma �i durata maxim� de uzur� 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea articolului Durata maxim� 
de uzur� – ani -  

1.  �apc� pentru costum de var� 2  
2.  �apc� pentru costum de iarn� 3 
3.  Basc� 2 
4.  �epcu�� cu cozoroc 2 
5. P�l�rie (femei) 2 
6. C�ciul� 3 
7. Cravat� 1 
8. Fular P.N.A. 3 
9. C�ma�� ½ 

10. C�ma�� – bluz� 1 
11. Costum de var� 2 
12. Costum de iarn� 3 
13. Scurt� de vânt 2 
14. Pulover 2 
15. Costum de interven�ii de var� 2 
16. Costum de interven�ii de iarn� 2 
17. Pelerin� de ploaie 3 
18. Scurt� îmbl�nit� 3 
19. M�nu�i din piele 3 
20. Pantofi de var� de culoare neagr� 1 
21. Pantofi de iarn� de culoare neagr�  2 
22. Ghete piele de culoare neagr� 2 
23. Centur� piele 6 
24. Curea piele 6 
25. Port – carnet piele 6 
26. Port – baston piele 6 
27. Emblem� pentru �apc�, basc, c�ciul�, p�l�rie �i �epcu�� 1 
28. Însemne distinctive 1 
29. Port – c�tu�e din piele  3 

 
  NOT� : 

1. Însemnele distinctive se asigur� pentru fiecare articol de echipament (hain�,  
c�ma��, bluz�, scurt� de vânt, scurt� îmbl�nit� , pulover, pelerin� de ploaie). 

2. La solicit�ri personale se pot confec�iona, contra cost, haine piele tip geac� de 
culoare neagr�. 

3. Dup� expirarea duratei de uzur� sau dup� încetarea raporturilor de munc�, articolele 
de uniform� nu pot fi înstr�inate; articolele se pot transforma în echipament cu croial� civil�, 
eliminându-se în mod obligatoriu accesoriile, însemnele �i vipu�tile.  
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare �i func�ionare 
a Poli�iei Comunitare a municipiului Roman 

 
 
 

DESCRIEREA 
         uniformei de serviciu, legitima�iei de serviciu �i a însemnelor 

         distinctive de ierarhizare ale personalului Poli�iei Comunitare 
 

  A. Uniforma de serviciu 
 

Uniforma de serviciu pentru personalul Poli�iei Comunitare este confec�ionat� în 
varianta var� – iarn� �i se compune din :  

1. Haina – se confec�ioneaz� din tergal pentru varianta de var�, iar pentru  
varianta de iarn�, din stof�, ambele fiind de culoare neagr�. 

Croiala este dreapt�, pu�in cambrat� în talie (pentru a acoperi în întregime 
bazinul) �i se încheie la un rând de nasturi. 

Spatele hainei se confec�ioneaz� din dou� buc��i, având cus�tura pe mijloc, f�r� 
�li�. 

Are în partea inferioar�, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, dou� 
buzunare ascunse, prev�zute cu clap�. În partea superioar�, stânga sus, are prev�zut� o 
benti��, cusut� în partea exterioar�, iar sub guler este prins� cu un nasture, pe care se 
pun tresele pentru ierarhizare. 

Haina se poart� cu c�ma�� de culoare bleu �i cravat� de culoare neagr�. 
2. Pantalonul – în varianta var� – iarn�, se confec�ioneaz� din acelea�i materiale 

ca haina, fiind de culoare gri – închis, cu vipu�c� de culoare neagr� inclus� în cus�tur�. 
Are croiala dreapt�, f�r� man�et�, lungimea poate ajunge pân� la partea superioar� a 
tocului înc�l��mintei, iar l�rgimea ei este între 210 – 250 mm, în raport cu talia. 
Pantalonul este prev�zut cu dou� buzunare laterale �i un buzunar la spate, închis cu 
clap� �i nasture. Pantalonul se confec�ioneaz� cu betelie obi�nuit� �i este prev�zut cu 
patru g�ici lungi de 70 mm �i late de 20 mm, prinse în partea superioar� prin cus�tura 
beteliei, iar în partea inferioar� prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul 
s� permit� portul centurii a c�rei l��ime este de 50 mm.  
 3. Fusta se confec�ioneaz�, în locul pantalonului, numai la costumul de var� al 
femeilor. Croiala este dreapt�, l�rgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea 
este de 50 mm sub rotula genunchiului.  
 4. C�ma�a – bluz� – se confec�ioneaz� din poplin sau tercot de culoare bleu, 
închis� la gât �i încheiat� cu cinci nasturi; mâneca este scurt�, în partea superioar� 
având dou� buzunare cu burduf �i clape care se încheie cu câte un nasture de format 
mic. Pe clapa buzunarului din partea stâng� se aplic� o benti�� lat� de 30 mm, cusut� în 
partea exterioar� �i prins�  cu un nasture spre interior, pe care se aplic� tresele pentru 
ierarhizare.  
 C�ma�a – bluz� se poart� deschis� la gât (sau cu cravat�), cu partea inferioar� 
introdus� în pantaloni sau în fust�. Poate fi purtat� �i sub hain�, cu cravat�. 
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 5. C�ma�a se confec�ioneaz� din pânz�, poplin sau tercot de culoare bleu. Se 
poart� cu cravat� sub veston sau scurt� de vânt. 
 6. Scurta de vânt – se confec�ioneaz� din tercot impermeabilizat de culoare 
neagr�. Se poart� deschis� la gât, putând fi purtat� �i închis� datorit� croiului cu revere 
r�sfrânte; se încheie cu fermoar pe interior �i la patru nasturi pe exterior. 
 În partea de jos �i la mâneci este prev�zut� cu elastic. 
 Scurta de vânt este prev�zut� cu dou� buzunare oblice ascunse, care se încheie 
cu fermoar. Pe interior, în partea dreapt�, este prev�zut� cu un buzunar care se încheie 
cu un nasture.  
 Pe cus�tura de deasupra buzunarului oblic, din partea stâng�, se aplic� o benti�� 
din acela�i material, lat� de 30 mm, cusut� în exterior �i prins� cu nasture în interior, 
pe care se aplic� tresele pentru ierarhizare. 
 Spatele este confec�ionat din trei p�r�i, una în partea de sus �i dou� în partea de 
jos, prev�zute cu pense. Lungimea trebuie s� dep��easc� talia cu 100 – 120 mm. 
 7. Pelerina de ploaie – are croial� tip raglan �i este deschis� la gât, cu 
posibilitatea de a fi purtat� �i închis�. Se încheie în fa�� la un rând cu patru nasturi 
ascun�i, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu dou� catarame din 
metal sau înlocuitori.  
 Mâneca are croial� raglan. Pelerina este prev�zut� cu dou� buzunare a�ezate 
oblic (ascunse) cu nasturi (de 170 – 180 mm lungime �i de 40 mm l��ime) sub guler �i 
se prinde cu trei nasturi mici.  
 Gluga este confec�ionat� din acela�i material.  
 Pelerina de ploaie este de culoare neagr� �i se confec�ioneaz� dintr-un material 
impermeabil.  
 În partea stâng� sus are o benti�� cusut� în exterior (lung� de 100 mm �i lat� de 
30 mm) �i prins� cu un nasture sub rever, pe care se aplic� tresele pentru ierarhizare.  
 8. Scurta îmbl�nit� – se confec�ioneaz� din tercot impermeabilizat de culoare 
neagr�, u�or matlasat�, cu mesad� deta�abil�, de culoare asortat� cu fa�a scurtei. 
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior �i cu butoni în exterior, are 
guler pe gât, prev�zut cu �nur ascuns.  
 În talie �i în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prev�zut� tot cu �nur 
ascuns. Lateral (stânga – dreapta), în partea de jos, sunt dispuse dou� buzunare 
aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga – dreapta) 
va fi prev�zut� cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. Pe clapa 
buzunarului de sus din partea stâng� este prev�zut� o benti�� (100 mm lungime �i 30 
mm l��ime) cusut� în partea dinspre um�r �i prins� cu un nasture în partea interioar�, 
pe care se aplic� tresele de ierarhizare. L�rgimea scurtei îmbl�nite se stabile�te în 
raport cu talia, acoperind în întregime bazinul. 
 9. �apca – se confec�ioneaz� din acela�i material cu costumul de var� sau de 
iarn�, dup� caz. 
 Calota �epcii este de form� oval�, cu distan�� de 20 mm între diametrul l��imii �i 
diametrul lungimii, este întins� cu ajutorul unei sârme din o�el, pentru a-�i men�ine 
forma.  



 4

 Banda are diametrul ce rezult� din m�rimea �epcii �i se confec�ioneaz� din 
carton tare.  Pe partea exterioar� a benzii se aplic� o �es�tur� din lân� (lat� de 40 mm) 
de culoare neagr�, cu romburi de culoare bleu.  
 �apca este c�ptu�it� cu �es�tur� de culoare asortat� calotei. 

Cozorocul este de culoare neagr�, de form� ovalizat�, �i se fixeaz� la �apc�, 
înclinat. 

�apca este prev�zut� deasupra cozorocului cu un �nur dublu de culoare neagr�. 
Capetele �nurului sunt prinse pe linia col�urilor cozorocului cu câte un buton de 
culoare galben�. �apca are aplicat�, în fa�� – la centru – pe band�, emblem�. 

Cozorocul de la �apca �efului Poli�iei Comunitare �i a adjunctului (adjunc�ilor) 
acestuia este prev�zut cu trei rânduri de frunze de stejar, pentru �efii de servicii cu 
dou� rânduri de frunze de stejar, pentru �efii de birouri �i compartimente cu un rând de 
frunze de stejar, iar pentru func�ionarii publici de execu�ie acesta este simplu. 

 Frunzele de stejar se confec�ioneaz� din metal de culoare galben�. 
10. �epcu�a cu cozoroc – se confec�ioneaz� din tercot de culoare gri petrol. 

Calota se confec�ioneaz� în clini �i are inscrip�ionat pe mijlocul ei POLI�IA 
COMUNITAR�. 

La spate este prev�zut� cu un sistem reglabil de strângere. În fa�� sub inscrip�ia 
POLI�IA COMUNITAR� este aplicat� emblema pentru coifur�. 

11. Bascul – se confec�ioneaz� din stof� postav, este de culoare neagr�, iar în 
lateral pe partea stâng� se aplic� emblema. 

12. C�ciula – este de culoare neagr�, confec�ionat� din postav, prev�zut� cu 
dou� clape din blan� natural� de ovine. Clapa din fa�� este rotunjit�, iar cea din spate 
formeaz� dou� urechi laterale, prev�zute cu doi nasturi �i o benti�� pentru încheierea 
acestora deasupra capului sau sub b�rbie. La mijlocul clapei din fa�� se aplic� 
emblema. 

C�ciula este c�ptu�it� cu �es�tur� din celofibr� în amestec cu fibre poliamidice 
sau poliesterice, asortat� la culoarea calotei. 

Pentru �eful Poli�iei Comunitare �i (adjunctul) adjunc�ii acestuia, blana de la 
c�ciul� este de astrahan (caracul). 

13. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagr�, prev�zu�i cu 
bombeuri, au talpa �i tocuri din cauciuc �i se încheie cu �ireturi sau cu fermoar. 

14. Pantofii sunt din piele de culoare neagr�, prev�zu�i cu bombeuri, f�r� 
ornamenta�ie �i se încheie cu �ireturi. 

Pentru sezonul de var� se pot confec�iona pantofi perfora�i, iar pentru femei, 
ace�tia pot avea decupaj. 

15. Centura – este de culoare neagr�, f�r� diagonal�, are l��imea de 50 mm �i se 
încheie cu o cataram� din metal de culoare galben�. 

16. Emblema – se aplic� pe �apc� �i pe c�ciul� de c�tre personalul Poli�iei 
Comunitare cu drept de uniform�. Se confec�ioneaz� din metal de culoare galben�, în 
form� de rozet� circular�, cu diametrul de 40 mm, încadrat� cu un rând de frunze de 
stejar. 

Pentru �eful Poli�iei Comunitare, adjunctul (adjunc�ii) �i �efii de servicii, 
emblema este încadrat� cu trei rânduri de frunze de stejar, este bombat�, având în 
centrul s�u un triunghi echilateral cu col�urile rotunjite �i latura de 35 mm, emailat în 
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culorile drapelului de stat al României, �i are imprimat� în relief, în partea superioar�, 
inscrip�ia alb� “ROMÂNIA”, iar în partea inferioar�, ini�ialele “P.C.”. 

17. Cravata – se confec�ioneaz� din �es�tur� poliesteric� tip m�tase, este de 
culoare neagr�, cu un medalion cu inscrip�ia P.C. pe fond de culoare albastr� �i cu 
tricolorul în diagonal�. 

18. Fularul – se confec�ioneaz� din fibre P.N.A. tip lân�, de culoare neagr�. 
19.Pulover – se confec�ioneaz� din fire tip lân� de culoare gri petrol cu anchior 

cu sau f�r� mâneci. 
Puloverul este prev�zut pe umeri cu platc� �i epole�i de culoare bleu. Pe spatele 

mânecii sunt prev�zute cotiere din acela�i material. Pe pieptul stâng este prev�zut� o 
band� velcro pentru fixarea însemnului de grad. La 3 cm de umeri ecusonul cu Poli�ia 
Comunitar�. 

20. Ecusonul pentru mânec� – se confec�ioneaz� din fibre poliesterice pe fond 
de culoare bleu, având în partea superioar� inscrip�ia “POLI�IA COMUNITAR�”, la 
mijloc culorile drapelului de stat al României, a�ezate în pozi�ie vertical�, iar în partea 
inferioar� se înscrie denumirea ora�ului. Se poart� pe bra�ul stâng de c�tre întreg 
personalul cu drept de uniform� �i se aplic� la 5 cm de cus�tura um�rului. 

21. Num�rul matricol – se confec�ioneaz� din metal în form� de octogon, pe 
fond de culoare galben�, în care se înscrie o rozet� circular� reprezentând culorile 
drapelului de stat al româniei �i inscrip�ia “POLI�IA COMUNITAR�”, iar la mijloc, 
un cerc de culoare bleu, unde este trecut num�rul matricol al personalului cu drept de 
uniform� �i abrevierea denumirii ora�ului. Se poart� pe partea dreapt�, deasupra 
buzunarului. 

22. Port –carnetul – se confec�ioneaz� din piele sau din înlocuitori de culoare 
neagr� �i se compune din dou� fe�e prinse printr-un burduf. Partea din spate se 
rabateaz� sub form� de capac �i se încheie în fa�� printr-un buton sau tic-tuc. Se poart� 
fixat pe centur� prin dou� g�ici.  

23- P�l�ria pentru femei se confec�ioneaz� din fetru de culoare neagr�; deasupra 
borului se monteaz� o band� la fel ca la �apc�. 

 
B. Legitima�ia de serviciu 
 
Legitima�ia de serviciu – se confec�ioneaz� din imita�ie de piele (ecologic�), cu 

dimensiuni de 200 x 80 mm, cu deschidere pe vertical�, cuprinzând urm�toarele 
men�iuni : în partea superioar� tricolorul, iar sub acesta inscrip�ia “ROMÂNIA”; sub 
acestea se înscrie în partea stâng� consiliul local care a eliberat-o, men�iunea 
“POLI�IA COMUNITAR�”, num�rul legitima�iei, iar în partea dreapt� va fi aplicat� 
fotografia de�in�torului; dup� aceasta se înscriu numele �i prenumele func�ionarului 
public din Poli�ia Comunitar�, docul numeric personal, num�rul matricol, data emiterii 
legitima�iei, semn�tura �efului Poli�iei Comunitare din care face parte de�in�torul �i 
�tampila structurii. 

În partea inferioar� a legitima�iei se introduce emblema poli�iei comunitare, 
dup� care se aloc� 6 spa�ii suprapuse pentru aplicarea vizelor anuale care se  semneaz� 
de �eful Poli�iei Comunitare. 
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C. Însemnele distinctive de ierarhizare 
 
În raport cu func�iile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au 

urm�toarele forme �i m�rimi : 
a) �eful Poli�iei Comunitare – trei stele tip octogon metalice, de culoare  

galben�, a�ezate pe band� de culoare bleu din �es�tur� de lân�, cu l��imea de 15 mm, la 
o distan�� de 5 mm între ele; 

b)  adjunctul �efului – dou� stele tip octogon metalice, de culoare galben�,  
a�ezate pe band� de culoare bleu din �es�tur� de lân�, cu l��imea de 15 mm, la o 
distan�� de 5 mm între ele; 

c) �eful de serviciu – o stea tip octogon metalic�, de culoare galben�, a�ezat� pe  
band� de culoare bleu din �es�tur� din lân�, cu l��imea de 15 mm, prins� la jum�tatea 
benti�ei; 

d) �eful de birou sau compartiment – trei trese de metal, de culoare galben�, cu  
l��imea de 10 mm, a�ezate paralel pe band� de culoare bleu din �es�tur� de lân� cu 
l��imea de 15 mm, având între ele o distan�� de 5 mm; 

e) func�ionarul public superior – dou� trese din metal, de culoare galben�, cu  
l��imea de 10 mm, a�ezate paralel pe band� de culoare bleu din �es�tur� de lân� cu 
l��imea de 15 mm, având între ele o distan�� de 5 mm; 

f) func�ionarul public principal – o tres� din metal, de culoare galben�, cu  
l��imea de 10 mm, a�ezate pe band� de culoare bleu din �es�tur� de lân� cu l��imea de 
15 mm, prins� la jum�tatea benti�ei; 

g) func�ionarul public – o tres� din poliester de culoare albastr�, cu lungimea de  
15 mm, având inscrip�ia “P.C.”.   

 
    


