ANEXA 1
Însemnele pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din compunerea
uniformelor pentru personalul militar din Ministerul Afacerilor Interne
A. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor pentru articolele din
compunerea uniformelor Jandarmeriei Române
Însemnul de grad pentru personalul Jandarmeriei Române, are formă dreptunghiulară şi este
confecţionat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofiţeri, galoane
pentru maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi profesionişti.
Semnul de armă este realizat prin brodare, sub formă de scut şi conţine elemente din
însemnul heraldic specific Jandarmeriei Române - un romb ieşind dintr-o cunună de frunze de
stejar având în centru, brodată cu fir de culoare neagră, litera "J", stilizată. Acesta se aplică la
mijlocul epoletului, pe lăţime şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.
CAP. I
Însemnele de grad militar şi a semnelor de armă
SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu are
formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, din material ţesut cu fir metalizat
de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în cinci colţuri
încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare
galben-auriu, conturat cu fir de culoare roşie, astfel:
a) pentru general de brigadă - o stea;
b) pentru general-maior - două stele;
c) pentru general-locotenent - trei stele;
d) pentru general - patru stele.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri
1. Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu
se confecţionează pe suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează trese din fir
metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
b) pentru gradul de locotenent - două trese;
c) pentru gradul de căpitan - trei trese.
2. Pentru ofiţerii superiori, se mai brodează longitudinal, cu fir metalizat de culoare albargintiu, un galon cu lăţimea de 16 mm, astfel:
a) pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;
b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;
c) pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon.
SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi serviciu se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
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a)
b)
c)
d)
e)

maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi şi un galon drept;
maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi şi două galoane drepte;
maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi şi trei galoane drepte;
maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi şi patru galoane drepte;
maistru principal - un galon în formă de unghi şi cinci galoane drepte.

SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi serviciu se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 16 mm şi 10 mm, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)

sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
plutonier-major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm.

SECŢIUNEA a 5-a
Studenţi, elevi ai instituţiilor de învăţământ‚ soldaţi şi gradaţi profesionişti
Însemnul de grad militar pentru uniformele de oraş, clasă şi instrucţie se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu jandarm pe care se brodează galoane din fir textil de culoare albargintiu, astfel:
a) fruntaş - un galon cu lăţimea de 13 mm;
b) caporal - două galoane cu lăţimea de 13 mm;
c) sergent - un galon cu lăţimea de 20 mm.
CAP. II
Embleme pentru coifură
SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru şapca de ceremonie şi reprezentare se brodează din fir metalizat albargintiu, pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de
frunze de stejar, care încadrează însemnul specific Jandarmeriei Române, iar la partea
superioară este acvila cruciată pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
Emblema pentru căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu se brodează din fir metalizat albargintiu, pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri
de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând stema României.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, studenţi şi elevi
Emblema pentru şapca de ceremonie şi reprezentare/oraş, se brodează din fir metalizat albargintiu, pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze
de stejar, care încadrează însemnul specific Jandarmeriei Române, iar la partea superioară este
acvila cruciată pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
Emblema pentru căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu/instruire se brodează din fir
metalizat alb-argintiu, pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu
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câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut
metalic reprezentând stema României.
SECŢIUNEA a 3-a
Soldaţi şi gradaţi profesionişti
Emblema pentru coifură se brodează din fir metalizat alb-argintiu, pe suport textil bleumarin,
fiind formată dintr-o cunună cu un rând de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată şi pe
care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
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B. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor din
compunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă
Însemnul pentru gradele militare ale personalului Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă şi al unităţilor şi instituţiilor subordonate, se poartă pe umerii articolelor de
îmbrăcăminte, are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, având brodate
stele pentru generali, trese pentru ofiţeri, galoane pentru maiştri militari, subofiţeri, studenţi,
elevi, soldaţi şi gradaţi profesionişti.
Semnul de armă este realizat prin brodare, conţine elemente din însemnul heraldic al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (casca dispusă pe două toporaşe încrucişate
în săritoare, având la bază grenada explodând), îmbinând culorile alb-argintiu şi roşu-purpură.
Acestea se fixează pe mijlocul lăţimii suportului textil, la 5 mm de capătul interior al acestuia.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar şi a semnelor de armă
SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se
confecţionează pe suport textil (negru pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy
pentru uniforma de reprezentare şi serviciu), din material ţesut cu fir metalizat de culoare albargintie, pe care se brodează însemnele specifice gradului, respectiv stele în cinci colţuri.
Stelele sunt brodate cu fir metalizat de culoare galbenă, fiind conturate cu fir de culoare roşie.
Ca dimensiuni, stelele vor fi încadrate într-un cerc (imaginar) având diametrul de 22 mm.
Numărul de stele aplicat pe fiecare epolet va fi:
a) pentru gradul de general de brigadă - o stea;
b) pentru gradul de general maior - două stele;
c) pentru gradul de general locotenent - trei stele;
d) pentru gradul de general - patru stele.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi serviciu se
confecţionează pe suport textil (negru pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy
pentru uniforma de reprezentare şi serviciu), ajurat cu fir de culoare roşie la ambele capete, pe
care se brodează trese din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lăţimea de 8 mm.
1. Pentru ofiţerii cu grad superior, însemnul de grad are brodat longitudinal pe mijlocul
suportului textil, un galon cu lăţimea de 16 mm. Tresele şi galonul se aplică pe acesta
corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de maior - o tresă şi galonul;
b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi galonul;
c) pentru gradul de colonel - trei trese şi galonul.
2.
Pentru ofiţerii cu grad inferior, tresele se aplică pe suportul textil, corespunzător
gradului, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
b) pentru gradul de locotenent - două trese;
c) pentru gradul de căpitan - trei trese.
SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari
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Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi serviciu se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu-navy, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare albargintie, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon sub formă de unghi şi un galon
drept;
b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon sub formă de unghi şi două
galoane drepte;
c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon sub formă de unghi şi trei
galoane drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon sub formă de unghi şi patru galoane
drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal - un galon sub formă de unghi şi cinci
galoane drepte.
SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi serviciu se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu-navy, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare albargintie, cu lăţimea de 20 mm şi 13 mm, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)

sergent major - un galon cu lăţimea de 20 mm şi unul cu lăţimea de 13 mm;
plutonier - două galoane cu lăţimea de 20 mm;
plutonier-major - două galoane cu lăţimea de 20 mm şi unul cu lăţimea de 13 mm;
plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 20 mm;
plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 20 mm şi unul cu lăţimea de 13 mm.

SECŢIUNEA a 5-a
Studenţi, elevi din instituţiile de învăţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti
Însemnele de grad militar pentru uniformele de oraş, clasă şi instruire se confecţionează pe
suport textil de culoare bleu-navy, pe care se brodează galoane confecţionate din fir textil de
culoare alb-argintie, astfel:
a) pentru gradul de fruntaş - un galon cu lăţimea de 13 mm;
b) pentru gradul de caporal - două galoane de 13 mm;
c) pentru gradul de sergent - un galon cu lăţimea de 20 mm.
CAP. II
Embleme pentru coifură
SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru coifură a generalilor este brodată. Broderia se execută pe un suport textil de
culoarea coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie şi căciulă, respectiv bleu-navy pentru
uniforma de reprezentare şi serviciu). Emblema pentru coifură conţine elemente din însemnul
heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (casca dispusă pe două toporaşe
încrucişate în săritoare, având la bază grenada explodând). Elementele din însemnul heraldic
sunt încadrate de 4 rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai. Broderia se realizează
utilizând fire metalice de culoare alb-argintie, pentru frunze, cască, toporaşe şi grenadă, şi fire
metalizate de culoare roşie, pentru spaţiul rămas neocupat de acestea.
Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează acvila cruciată, pe care se
fixează un scut metalic reprezentând stema României, cu excepţia bascului.
SECŢIUNEA a 2-a
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Ofiţeri
Emblema pentru coifură a ofiţerilor este brodată. Broderia se execută pe un suport textil de
culoarea coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie şi căciulă, respectiv bleu-navy pentru
uniforma de reprezentare şi serviciu). Emblema pentru coifură conţine aceleaşi elemente din
însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca şi emblema pentru
coifură a generalilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de 3 rânduri de frunze
de stejar dispuse în evantai. Broderia se execută utilizând aceleaşi tipuri şi culori de fire ca şi la
emblema pentru coifură a generalilor. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se
montează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României, cu
excepţia bascului.
SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari şi subofiţeri
Emblema pentru coifură a maiştrilor militari şi a subofiţerilor este brodată. Broderia se
execută pe un suport textil de culoarea coifurii (negru pentru căciulă/bleu-navy pentru
celelalte articole de coifură). Emblema pentru coifură conţine aceleaşi elemente din însemnul
heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca şi emblema pentru coifură a
ofiţerilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de două ramuri de frunze de stejar
dispuse în evantai. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează acvila
cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României, cu excepţia bascului.
SECŢIUNEA a 4-a
Studenţi şi elevi din instituţiile de învăţământ
Emblema pentru coifură a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ este brodată.
Broderia se execută pe un suport textil de culoarea coifurii (negru pentru căciulă/bleu-navy
pentru celelalte articole de coifură). Emblema pentru coifură conţine aceleaşi elemente din
însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca şi emblema pentru
coifură a maiştrilor militari şi subofiţerilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de
un rând de frunze de stejar, dispuse în evantai. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru
coifură, se montează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema
României, cu excepţia bascului.
SECŢIUNEA a 5-a
Soldaţi şi gradaţi profesionişti
Emblema pentru coifură a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti este brodată. Broderia se
execută pe un suport textil de culoarea coifurii (negru pentru căciulă/bleu-navy pentru
celelalte articole de coifură). Emblema pentru coifură conţine aceleaşi elemente din însemnul
heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca şi emblema pentru coifură a
studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale M.A.I. Elementele din însemnul heraldic
sunt încadrate de un rând de frunze de stejar, dispuse în evantai. Deasupra emblemei, la toate
articolele pentru coifură, se montează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând stema României, cu excepţia bascului.

*Notă: însemnele de grad şi semnele de armă model vechi existente în stocul aflat la uzul curent se utilizează
în continuare la echiparea cadrelor militare, până la epuizarea acestora.
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C. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor din
compunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul General de Aviaţie
Însemnul de grad al uniformelor militare are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe
suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofiţeri şi galoane pentru maiştri
militari şi subofiţeri.
Semnul de armă este realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare alb-argintiu.
Acesta se găseşte la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar şi a semnelor de armă
SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, din
material ţesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice
gradului (stea în 5 colţuri, încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu
fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roşie, astfel:
a) pentru general de brigadă (general de flotilă aeriană) - o stea;
b) pentru general-maior - două stele;
c) pentru general-locotenent - trei stele;
d) pentru general - patru stele.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri
1. Personal aeronautic
Însemnele de grad militar, umăr şi mânecă, pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare
şi de serviciu se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează
transversal galoane şi romburi din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm,
astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb;
b) pentru gradul de locotenent - un galon cu romb şi un galon;
c) pentru gradul de căpitan - un galon cu romb şi două galoane;
Pentru ofiţerii superiori se brodează transversal galoane cu lăţimea de 20 mm şi galoane cu
romb având lăţimea de 8 mm, astfel:
a) pentru gradul de locotenent comandor - un galon cu romb de 8 mm şi un galon de 20
mm;
b) pentru gradul de căpitan comandor - un galon cu romb de 8 mm, un galon de 8 mm şi
un galon de 20 mm;
c) pentru gradul de comandor - un galon cu romb de 8 mm, două galoane de 8 mm şi un
galon de 20 mm.
2. Alte categorii de personal
Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se
confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal trese din
fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
b) pentru gradul de locotenent - două trese;
c) pentru gradul de căpitan - trei trese.
Pentru ofiţerii superiori se mai brodează longitudinal cu fir metalizat de culoare alb-argintiu
un galon cu lăţimea de 20 mm, astfel:
a) pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;
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b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;
c) pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon.
SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari
1. Personalul aeronautic
Însemnul de grad militar, umăr şi mânecă, pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu
se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoanele din fir
metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept şi un galon în formă de unghi;
b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
e) maistru militar principal - cinci galoane drepte şi un galon în formă de unghi.
2. Alte categorii de personal
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează
pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane de fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept şi un galon în formă de unghi;
b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
e) maistru militar principal - cinci galoane drepte şi un galon în formă de unghi.
SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează
pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 16 mm şi 10 mm, astfel:
a) sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
b) plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
d) plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm.
CAP. II
Embleme pentru coifură
SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de
serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind
formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe
care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de
serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind
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formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată,
pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
D. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor din
compunerea uniformelor personalului militar din structurile subordonate unor unităţi
ale Aparatului Central
Însemnul de grad al uniformelor militare are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe
suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofiţeri şi galoane pentru maiştri
militari şi subofiţeri.
Semnul de armă este realizat prin brodare, reprezentând un scut de culoare albastră în
interiorul căruia sunt brodate, în culoarea galbenă, două ramuri de stejar având între ele
literele „MAI”. Acesta se găseşte la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior
al acestuia.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar şi a semnelor de armă
SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, din
material ţesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice
gradului (stea în 5 colţuri, încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu
fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roşie, astfel:
a) pentru general de brigadă - o stea;
b) pentru general-maior - două stele;
c) pentru general-locotenent - trei stele;
d) pentru general - patru stele.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri
Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se
confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal trese din
fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
b) pentru gradul de locotenent - două trese;
c) pentru gradul de căpitan - trei trese.
Pentru ofiţerii superiori se mai brodează longitudinal cu fir metalizat de culoare alb-argintiu
un galon cu lăţimea de 20 mm, astfel:
a) pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;
b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;
c) pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon.
SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează
pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane de fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel:
a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept şi un galon în formă de unghi;
b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
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d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte şi un galon în formă de unghi;
e) maistru militar principal - cinci galoane drepte şi un galon în formă de unghi.
SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează
pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare
alb-argintiu, cu lăţimea de 16 mm şi 10 mm, astfel:
a) sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
b) plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;
d) plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm.
CAP. II
Embleme pentru coifură
SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de
serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind
formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe
care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de
serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind
formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată,
pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.
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