
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)

Descrierea însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale ale poli i tilor iț ș ș
culorile principalelor articole de echipament

I. Emblema pentru coifură
1. Emblema pentru coifura ofi erilor i agen ilor de poli ie se confec ionează pe suport textil, prinț ș ț ț ț
brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu i reprezintă acvila din stema ării,  încadrată întreș ț
ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice
stemei României.
Numărul de ramuri cu frunze stilizate este diferit, în func ie de categoriile de poli i ti, astfel:ț ț ș
a) pentru corpul chestorilor – 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;
b) pentru corpul comisarilor i corpul inspectorilor – 3  rânduri de ramuri cu frunze stilizate;ș
c) pentru corpul agen ilor – 2 rânduri de ramuri cu frunze stilizate.ț

2. Emblema pentru coifura studen ilor i elevilor se confec ionează pe suport textil, prin brodare cuț ș ț
fir metalizat i reprezintă acvila din stema ării,  încadrată între două rânduri de ramuri cu frunzeș ț
stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

II. Petli eleț
Petli ele  ț se confec ionează pe suport textil,  prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu iț ș
reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în func ie de categoriile de poli i ti, astfel:ț ț ș
a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;
d) pentru corpul agen ilor - două ramuri.ț

III. Însemnele pentru gradele profesionale
1. Însemnele de grad profesional pentru umăr sunt reprezentate prin stele, în ase col uri, de diferiteș ț
mărimi pentru corpul ofi erilor i barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agen ilor, brodate peț ș ț
suport textil de formă dreptunghiulară, care are marginile bordurate cu o linie de contur de culoare
alb-argintie. Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie.
Stelele  i  baretele  care  definesc gradul  profesional  sunt  de dimensiuni  i  linii  de contur  diferite,ș ș
astfel:
1.1. Pentru  corpul  chestorilor  sunt  brodate  1-4  stele,  cu  linie  de  contur  de  culoare  ro ie  i  cuș ș
diametrul de 3 cm, după cum urmează:
a) pentru chestor de poli ie - o stea;ț
b) pentru chestor principal de poli ie - două stele;ț
c) pentru chestor ef de poli ie - 3 stele;ș ț
d) pentru chestor general de poli ie - 4 stele.ț
La partea  dinspre umăr, pe suportul  textil  sunt  brodate ramuri  cu frunze stilizate  ce formează  o
cunună care încadrează centrul unei stele.
1.2. Pentru corpul comisarilor  sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră i cuș
diametrul de 2 cm, după cum urmează:
a) pentru subcomisar de poli ie - o stea;ț
b) pentru comisar de poli ie - două stele;ț
c) pentru comisar ef de poli ie - 3 stele.ș ț
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1.3. Pentru corpul inspectorilor  sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră  i  cuș
diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
a) pentru subinspector de poli ie - o stea;ț
b) pentru inspector de poli ie - două stele;ț
c) pentru inspector principal de poli ie - 3 stele.ț
1.4. Pentru corpul agen ilor sunt brodate 1-5 barete, cu dimensiunile de 1,2 cm x 3,5 cm, după cumț
urmează: 
a) agent de poli ie - o baretă;ț
b) agent principal de poli ie - două barete;ț
c) agent ef adjunct de poli ie - 3 barete;ș ț
d) agent ef de poli ie - 4 barete;ș ț
e) agent ef principal - 5 barete.ș

2. Însemnul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în func ie deț
categoriile de poli i ti, brodate pe suport textil, după cum urmează: ț ș
a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lă imea de 3 cm, 2,5 cm i 2 cm;ț ș
b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lă imea de 2,5 cm şi 2 cm;ț
c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lă imea de 2 cm;ț
d) pentru corpul agen ilor – o bandă lă imea de 0,5 cm.ț ț
Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul
Gărzii de Coastă (două ancore încruci ate).ș
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Culorile articolelor de echipament

I. UNIFORMA DE REPREZENTARE A OFI ERILOR I AGEN ILOR DE POLI IEȚ Ș Ț Ț

A  R  T  I  C  O  L  E                  D E                    E  C  H  I  P  A  M  E  N  T

Denumire
articol de

echipament
apcăȘ Căciulă

Costum din
stofă

Scurtă Pardesiu
Pantofi din

piele/
Ghete din piele

Cravată Fular Ciorapi
Curea din

piele/
Mănu i pieleș

Accesorii

Culoare Bleumarin Bleumarin Bleumarin Bleumarin Bleumarin Negru Bleumarin Bleumarin Negru Negru Alb-argintiu

II. UNIFORMA DE SERVICIU A OFI ERILOR I AGEN ILOR DE POLI IEȚ Ș Ț Ț

A  R  T  I  C  O  L  E                  D E                    E  C  H  I  P  A  M  E  N  T

Denumire
articol de

echipament

epcu ăȘ ț
de

vară
apcăȘ Fes Pulover Bluzon Geacă Pantaloni Tricou

Costum
termic

Ciorapi

Pantofi
tactici/
Ghete
tactice

Centură/
Curea Accesorii

Culoare Bleumarin Bleumarin Bleumarin
Bleumarin cu

galben
fosforescent

Bleumarin cu
galben

fosforescent

Bleumarin cu
galben

fosforescent
Bleumarin

Bleumarin cu
galben

fosforescent
Bleumarin Negru Negru Negru Alb-argintiu
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III. UNIFORMA DE ORA , DE CLASĂ I DE INSTRUIRE A STUDEN ILORȘ Ș Ț

A  R  T  I  C  O  L  E                  D E                    E  C  H  I  P  A  M  E  N  T

Institu ia deț
învă ământț

ŢINUTA

Şapcă de
ora /ș
epcu ă/Ș ț

Basc/ Fes/
Căciulă

Costum
din stofă
de ora /ș
Scurtă
ora /ș

Pelerină

Bluzon/
Pantaloni/

Costum termic

Costum
instruire/

Scurtă
instruire/
Mănu iș
instruire

Pulover Tricou Cravată Fular
osete/Ș

Ciorapi

Pantofi din
piele/ Pantofi

tactici/
Ghete din piele/

Ghete tactice

Centură/
Curea
pentru

pantaloni/
Mănu iș

pentru oraș

Accesorii

Academia de 
Poli ie ”Alexandru Ioan ț
Cuza”

Oraș Bleumarin Bleumarin - - Bleumarin - Bleumarin
Bleumarin/

Alb
Negru Negru Negru

Portocaliu/
Alb

Clasă Bleumarin - Bleumarin - Bleumarin - - - Negru Negru Negru
Portocaliu/

Alb

Instruire Bleumarin - Bleumarin Bleumarin - Bleumarin - - Negru Negru Negru
Portocaliu/

Alb

IV. UNIFORMA DE ORA  I DE INSTRUIRE A ELEVILORȘ Ș

A  R  T  I  C  O  L  E                  D E                    E  C  H  I  P  A  M  E  N  T

Institu ia deț
învă ământț

ŢINUTA

Şapcă de
ora /ș
epcu ă/Ș ț

Basc/ Fes/
Căciulă

Costum
din stofă

ora /ș
Scurtă
ora /ș

Pelerină

Scurta
instruire

iarnă/
Costum

instruire/
Mănu iș
instruire

Bluzon/
Pantaloni/

Costum
termic

Pulover Tricou Cravată Fular
osete/Ș

Ciorapi

Pantofi din
piele/

Ghete din piele/
Ghete tactice

Centură/
Curea
pentru

pantaloni/
Mănu iș

pentru oraș

Accesorii

coli pentru Ș
formarea
poli i tilorț ș

Oraș Bleumarin Bleumarin Bleumarin - Bleumarin - Bleumarin Bleumarin Negru Negru Negru
Portocaliu/

Alb

Instruire Bleumarin - Bleumarin Bleumarin - Bleumarin - - Negru Negru Negru
Portocaliu,

Alb
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