GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din
Aparatul Central și din unele unități, instituții și structuri aflate în subordinea sau în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, precum și a formei și conținutului insignei și a documentului
de legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria Română
Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1994
privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, ale art. 9 lit. b) şi art. 109 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 51/1994, și al art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Aparatul
Central, unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea sau în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
(2) Uniforma şi echipamentul special se acordă gratuit conform prevederilor legale, în
condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Însemnele pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din
compunerea uniformelor pentru personalul militar prevăzut la art.1 sunt prezentate în anexa
nr. 1.
(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor, echipamentului special și
accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament
pentru personalul militar, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. - Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului,
specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
pot fi aplicate şi pentru efectivele prevăzute în prezenta hotărâre, dacă au intervenit situaţii
similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.
Art. 4. - Documentele de legitimare și insigna pentru personalul militar din Jandarmeria
Română sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru aplicarea prezentului act normativ se asigură de la
bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Achiziționarea articolelor de echipament special se realizează eșalonat, cu
încadrarea în creditele bugetare aprobate cu această destinație.
Art. 6. - Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr.1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din
Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale
documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române, publicată
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, cu modificările
ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor
distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 813 din 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor
distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 64 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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ANEXA 1
Însemnele pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din compunerea
uniformelor pentru personalul militar din Aparatul Central și din unele unități, instituții
și structuri aflate în subordinea sau în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor pentru articolele din
compunerea uniformelor Jandarmeriei Române
Însemnul de grad militar pentru personalul Jandarmeriei Române este reprezentat de stele
pentru generali, trese pentru ofiţeri, galoane pentru maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi,
soldaţi şi gradaţi profesionişti, brodate pe un suport în formă dreptunghiulară, confecţionat
din material textil.
Semnul de armă este realizat prin brodare, sub formă de scut şi conţine elemente din însemnul
heraldic al Inspectoratului General al 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 lățimii suportului, pe lăţime şi la 5 mm de capătul interior.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar

SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat de stele în cinci colţuri, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de
22 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare galben – auriu, pe un suport textil în
formă dreptunghiulară, confecţionat din material ţesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.
Stelele sunt conturate cu fir de culoare roşie și se aplică pe suportul textil corespunzător
gradului, astfel:
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 de serviciu,
reprezentat de trese cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb argintiu, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-jandarm.
Pentru ofiţerii cu grad superior, suportul textil are brodat longitudinal, pe mijloc, cu fir
metalizat de culoare alb argintiu, un galon cu lăţimea de 16 mm.
Pentru ofițerii superiori tresele şi galonul se aplică 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.
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.
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SECŢIUNEA a 3-a
Maiştri militari
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 8mm se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb – argintiu, pe
un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-jandarm.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi şi un galon
drept;
b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi şi două galoane
drepte;
c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi şi trei galoane
drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi şi patru galoane
drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal - un galon în formă de unghi şi cinci galoane
drepte.

SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb
argintiu, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-jandarm. Galoanele se
aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10
mm;
b) pentru gradul de plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) pentru gradul de plutonier-major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea
de 10 mm;
d) pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) pentru gradul de 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 uniforma de oraş, de clasă şi de instrucţie, reprezentat de
galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm, se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb –
argintiu, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-jandarm. Galoanele se
aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de fruntaş - un galon cu lăţimea de 10 mm;
b) pentru gradul de caporal - două galoane cu lăţimea de 10 mm;
c) pentru gradul de sergent - un galon cu lăţimea de 16 mm.

CAP. II
Embleme pentru coifură

SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru şapca de ceremonie şi reprezentare se realizează pe suport textil de culoare
bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir
metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează
semnul de armă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. La partea superioară are acvila
cruciată, încoronată, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând scutul mic din stema României.
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Emblema pentru căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu se realizează pe suport textil de culoare
bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir
metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează
acvila cruciată, încoronată, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând scutul mic din stema României.
SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, studenţi şi elevi
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare/oraş se realizează pe suport textil de culoare
bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un număr diferit de rânduri de frunze de stejar,
respectiv trei pentru ofițeri, două pentru subofițeri și maiștri militari, unul pentru studenți și
elevi, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu,
care încadrează semnul de armă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. La partea
superioară are acvila cruciată, încoronată, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un
scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.
Emblema pentru căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu/instruire se realizează pe suport textil de
culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un număr diferit de rânduri de frunze de stejar,
respectiv trei pentru ofițeri, două pentru subofițeri și maiștri militari, unul pentru studenți și
elevi, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu,
care încadrează acvila cruciată, încoronată, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un
scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.
SECŢIUNEA a 3-a
Soldaţi şi gradaţi profesionişti
Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o
cunună cu un rând de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale
ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila cruciată, încoronată, brodată din fir metalizat
alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din 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 de grad militar pentru personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
și al unităților și instituțiilor subordonate este reprezentat de stele pentru generali, trese
pentru ofiţeri, galoane pentru maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi
profesionişti, brodate pe un suport în formă dreptunghiulară, confecţionat din material textil.
Semnul de armă este realizat prin brodare, conţine elemente din însemnul heraldic al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv casca dispusă pe două toporaşe
încrucişate, în săritoare, având la bază grenada explodând, îmbinând culorile alb-argintiu şi
roşu-purpură. Semnul de armă se aplică pe mijlocul lăţimii suportului textil și la 5 mm de
capătul interior al acestuia.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar

SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat de stele în cinci colţuri, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de
22 mm, se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare galben auriu, pe un suport textil în
formă dreptunghiulară, de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy
pentru uniforma de reprezentare şi serviciu. Fața suportului textil este țesută cu fir metalizat
de culoare alb-argintie. Stelele sunt conturate cu fir de culoare roşie și se aplică pe suportul
textil/epolet corespunzător gradului, astfel:
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 de serviciu
reprezentat de trese cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb
– argintiu, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare neagră pentru uniforma de
ceremonie, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare şi serviciu, ajurat cu fir de
culoare roşie la ambele capete.
Pentru ofiţerii cu grad superior, suportul textil are brodat longitudinal, pe mijloc, cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu, un galon cu lăţimea de 16 mm.
Pentru ofițerii superiori tresele şi galonul se aplică 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.
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
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 8 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb – argintiu, pe
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suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare roșie la
ambele capete.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, 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 de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb
argintiu, pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de
culoare roşie la ambele capete.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10
mm;
b) pentru gradul de plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) pentru gradul de plutonier-major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea
de 10 mm;
d) pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) pentru gradul de plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu
lăţimea de 10 mm.
SECŢIUNEA a 5-a
Studenţi, elevi din instituţiile de învăţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti
Însemnele de grad militar pentru uniforma de oraş, clasă şi instruire, reprezentat de galoane cu
lățimea de 16 mm și 10 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb – argintiu, pe
suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare roşie la
ambele capete.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de fruntaş - un galon cu lăţimea de 10 mm;
b) pentru gradul de caporal - două galoane de 10 mm;
c) pentru gradul de sergent - un galon cu lăţimea de 16 mm.

CAP. II
Embleme pentru coifură

SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoarea neagră pentru uniforma de
ceremonie şi căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare şi serviciu, prin
brodare și conţine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, respectiv casca dispusă pe două toporaşe încrucişate în săritoare, având la bază
grenada explodând. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de patru rânduri de
frunze de stejar, dispuse în evantai. Broderia se realizează din fire metalizate de culoare albargintie, pentru frunze, cască, toporaşe şi grenadă şi fire metalizate de culoare roşie, pentru
spaţiul rămas neocupat de acestea.
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Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, cu excepţia bascului, se montează acvila
cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema
României.

SECŢIUNEA a 2-a
Ofiţeri, maiștri militari, subofiţeri, studenţi şi elevi
Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră pentru uniforma de
ceremonie şi căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare şi serviciu, prin
brodare și conţine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, respectiv casca dispusă pe două toporaşe încrucişate în săritoare, având la bază
grenada explodând. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de un număr diferit de
rânduri de frunze de stejar, respectiv trei pentru ofițeri, două pentru subofițeri și maiștri
militari, unul pentru studenți și elevi, 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, cu excepția bascului, se montează acvila
cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema
României.
SECŢIUNEA a 3-a
Soldaţi şi gradaţi profesionişti
Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră pentru căciulă și bleunavy pentru celelalte articole de coifură, prin brodare și conţine elemente din însemnul
heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv casca dispusă pe două
toporaşe încrucişate, în săritoare, având la bază grenada explodând. Elementele din însemnul
heraldic sunt încadrate de un rând de frunze de stejar. 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, cu excepția bascului, se montează acvila
cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema
României.

*Notă: însemnele de grad şi semnele de armă pentru toate categoriile de efective, precum și
emblema de coifură a studenţilor, elevilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, model vechi,
existente în stocul aflat la uzul curent se utilizează în continuare, 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 al
Ministerului Afacerilor Interne
Însemnul de grad militar pentru personalul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului
Afacerilor Interne este reprezentat de stele pentru generali, trese pentru ofiţeri, galoane pentru
maiştri militari, subofiţeri, brodate pe un suport în formă dreptunghiulară, confecţionat din
material textil.
Semnul de armă este realizat prin brodare și reprezintă un vultur de culoare alb-argintiu.
Acesta se aplică la mijlocul suportului, pe lăţime şi la 5 mm de capătul interior.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar

SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat de stele în cinci colţuri, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de
22 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare galben – auriu pe un suport textil în
formă dreptunghiulară, confecţionat din material ţesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.
Stelele sunt conturate cu fir de culoare roşie și se aplică pe suportul textil corespunzător
gradului, astfel:
a) pentru gradul de general de brigadă / general de flotilă aeriană - 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
1. Personal aeronautic
Însemnul de grad militar, umăr şi mânecă, pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de
serviciu, reprezentat de galoane simple și galoane cu romb, cu lățimea de 8 mm și 20 mm, se
aplică transversal, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb – argintiu, pe suport textil de
culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb cu lățimea de 8 mm;
b) pentru gradul de locotenent - un galon cu romb şi un galon simplu cu lățimea de 8 mm;
c) pentru gradul de căpitan - un galon cu romb şi două galoane simple cu lățimea de 8 mm;
d) pentru gradul de locotenent comandor - un galon cu romb cu lățimea de 8 mm şi un
galon simplu cu lățimea de 20 mm;
e) pentru gradul de căpitan comandor - un galon cu romb cu lățimea de 8 mm, un galon
simplu cu lățimea de 8 mm şi un galon simplu cu lățimea de 20 mm;
f) pentru gradul de comandor - un galon cu romb cu lățimea de 8 mm, două galoane simple
cu lățimea de 8 mm şi un galon simplu cu lățimea de 20 mm.
2. Alte categorii de personal
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat de trese cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb
argintiu pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin. Pentru ofiţerii cu grad
superior, suportul textil are brodat longitudinal, pe mijloc, cu fir metalizat de culoare albargintiu, un galon cu lăţimea de 16 mm.
Pentru ofițerii superiori tresele şi galonul se aplică 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.
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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
1. Personalul aeronautic
Însemnul de grad militar, umăr şi mânecă, pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat prin galoane cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare
alb argintiu pe suport textil de culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a – un galon în formă de unghi și un galon
drept;
b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a – un galon în formă de unchi și două
galoane dreptei;
c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a – un galon în formă de unghi și trei galoane
drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I – un galon în formă de unghi și patru galoane
drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal – un galon în formă de unghi și cinci galoane
drepte.
2. Alte categorii de personal
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 8 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb argintiu pe
suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon
drept;
b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a – un galon în formă de unghi și două
galoane drepte;
c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a – un galon în formă de unghi și trei galoane
drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I – un galon în formă de unghi și patru galoane
drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal – un galon în formă de unghi și cinci galoane
drepte.

SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb
argintiu pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10
mm;
b) pentru gradul de plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) pentru gradul de plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea
de 10 mm;
d) pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) pentru gradul de plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu
lăţimea de 10 mm.
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CAP. II
Embleme pentru coifură

SECŢIUNEA 1
Generali
Emblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de
serviciu se realizează pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu
câte patru rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai, brodată din fir metalizat de culoare
alb argintiu, care încadrează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând scutul mic 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 realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un număr
diferit de rânduri de frunze de stejar, respectiv trei pentru ofițeri și două pentru maiştri militari
și subofițeri, dispuse în evantai, brodată din fir metalizat de culoare alb–argintiu, care
încadrează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul
mic stema României.
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D. Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor din
compunerea uniformelor personalului militar din Aparatul Central și structurile
subordonate unor unități centrale
Însemnul de grad militar pentru personalul din Aparatul Central și structurile subordonate
unor unități centrale este reprezentat de stele pentru generali, trese pentru ofiţeri şi galoane
pentru maiştri militari şi subofiţeri, brodate pe suport în formă dreptunghiulară, confecționat
din material textil.
Semnul de armă este realizat prin brodare și reprezintă un scut de culoare albastră în interiorul
căruia sunt brodate, în culoarea galbenă, două ramuri de stejar având între ele literele „MAI”.
Semnul de armă se aplică la mijlocul lățimii suportului, pe lăţime și la 5 mm de capătul interior.
CAP. I
Aplicarea însemnelor de grad militar

SECŢIUNEA 1
Generali
Însemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare și de serviciu
reprezentat de stele în cinci colțuri încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22
mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoarea galben auriu, pe un suport textil de
formă dreptunghiulară, confecționat din material textil țesut cu fir metalizat de culoare alb –
argintiu.
Stelele sunt conturate cu fir de culoare roșie și se aplică pe suportul textil corespunzător
gradului, astfel:
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
Însemnele de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu,
reprezentat de trese cu lățimea de 8 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb –
argintiu pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin.
Pentru ofiţerii cu grad superior, suportul textil are brodat longitudinal, pe mijloc, cu fir
metalizat cu culoare alb – argintiu, un galon cu lăţimea de 16 mm.
Pentru ofițerii superiori tresele şi galonul se aplică 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.
Pentru ofițerii cu grad inferior tresele se aplică 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
Însemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare şi de serviciu reprezentat de
galoane cu lățimea de 8 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb argintiu, pe
suport textil în formă dreptunghiulară de culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon
drept;
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b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a – un galon în formă de unghi și două
galoane drepte;
c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a – un galon în formă de unghi și trei galoane
drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I – un galon în formă de unghi și patru galoane
drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal – un galon în formă de unghi și cinci galoane
drepte.

SECŢIUNEA a 4-a
Subofiţeri
Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu, reprezentat de
galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb argintiu pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin.
Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:
a) pentru gradul de sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10
mm;
b) pentru gradul de plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;
c) pentru gradul de plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea
de 10 mm;
d) pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm;
e) pentru gradul de 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 realizează pe suport textil de culoare bleumarin fiind formată dintr-o cunună cu câte
patru rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai, brodată din fir metalizat de culoare alb –
argintiu, care încadrează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic
reprezentând scutul mic din 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 realizează pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un
număr diferit de rânduri de frunze de stejar dispuse în evantai, respectiv trei pentru ofițeri,
două pentru subofițeri și maiștri militari, brodată din fir metalizat de culoare alb argintiu, care
încadrează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul
mic din stema României.
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