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Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a 

insemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si 

ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei 

bunurilor si a obiectivelor de interes local 
 

 

 

 A. Uniforma de serviciu 

 Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnă şi se 

compune din: 

 

 -  Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv 

iarnă.  Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un 

rând de nasturi. Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, fără şliţ. Are în 

partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă. 

 Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartă cu 

cămaşa de culoare bleu şi cravata de culoare neagră. 

 

 - Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de 

culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătura. Are croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea 

poate ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în 

raport cu talia. 

 Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi nasture. 

Pantalonul se confecţioneaza cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 20 

mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format 

mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm. 

 

 - Fusta, în varianta de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare 

neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub 

rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară. 

 

 - Şapca se confecţioneaza din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz. 

 Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul lungimii, 

este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma. 

 Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare. 

 Pe partea exterioara a benzii se aplica o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca este 

căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei. 

 Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat. 

 Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului 

sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - 

la centru - pe bandă, emblema. 

 Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru 

şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de 

frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu. 

 Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu. 
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 - Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, 

se aplică emblema. 

 

 - Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se 

confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ". 

 La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere. 

 În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură. 

 

 - Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil (fetru) de culoare 

neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică. 

 

 - Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din 

blană naturală de ovine. Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, 

prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie. La mijlocul 

clapei din faţă se aplică emblema. Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei. 

 Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul). 

 

 - Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră. 

 

 - Fularul se confecţionează  din fire acrilice tip lână, de culoare neagră. 

 

 - Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este 

scurtă sau lungă. Se poartă cu cravată sub veston sau scurta de vânt. 

 

 - Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, 

închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se 

încheie cu câte un nasture de format mic. Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 

 Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravată), cu partea inferioară introdusă în pantaloni 

sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată. 

 

 - Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră. 

 Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie 

cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic. 

 Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar 

deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu bandă reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în 

partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture. 

 Scurta de vănt este prevăzuta pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 

 Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu pense. 

 Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm. 

 

 - Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără 

mâneci. 

 Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mâneca se aplică 

ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ". 

 

 - Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţionează din 

material textil (tercot), de culoare neagră. 
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 Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă matlasată şi se 

încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile superioare ale piepţilor. Gulerul este 

tip tunică. 

Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică 

un buzunar cu clapă. 

 Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare 

mânecă - umăr. 

 Pantalonul are croiala dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi 

purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu 

bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură. 

 Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant. 

 

 - Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată şi 

închisă. 

Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu 

două catarame din metal sau înlocuitori. Mâneca are croiala raglan. Pelerina este prevăzuta cu două 

buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de 40 mm lăţime) sub guler şi se 

prinde cu 3 nasturi mici. Gluga este confecţionată din acelaşi material. 

 Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil impermeabil. În 

partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lunga de 100 mm si lată de 30 mm) şi prinsă cu un nasture 

sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare. 

 

 - Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor matlasată, 

cu mesada detasabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei. Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în 

interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu şnur ascuns. În talie şi în partea de jos, pentru 

ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse 

două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi 

prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.  Pe clapa buzunarului de sus, din partea 

stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime si 30 mm lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă 

cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare. 

 Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi. Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în 

raport cu talia, acoperind în întregime bazinul. 

 

 -  Mănuşile sunt din piele de culoare neagră. 

 

 -  Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se încheie 

cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea 

decupaj. 

 

 -  Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpa şi tocuri din 

cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar. 

 

 - Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm  se încheie cu o cataramă din 

metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are 

lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. 

 

 - Cureaua este din piele de culoare neagră. 
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 - Portcarnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, şi se compune din 

două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub forma de capac şi se încheie în faţa 

printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centura prin două găici. 

 

 - Portbastonul este din  piele. 

 - Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta 

uniforma. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, 

cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.  Pentru şeful 

poliţiei locale  şi şefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, 

având în centrul său stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de culoare 

albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ". 

 

 - Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în 

partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema 

României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe braţul 

stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului. 

 

 - Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea 

superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema 

României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia 

"ROMÂNIA". 

 

 - Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care 

sunt aplicate gradele profesionale. 

 

 - Portcatuşe din piele . 

 

 - Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră. 

 

 - Vesta multifunctională se confecţionează din material textil de culoare neagră. 

 

 - Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. . Croiala este cu guler sau la 

baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond. 

 

 B. Legitimaţia de serviciu 
 Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 

80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele menţiuni: 

 a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile 

de 5 x 65 mm; 

 b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării – JUDEŢUL NEAMŢ; 

 c) rândul al treilea – MUNICIPIUL ROMAN; 

 d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ; 

 e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE; 

 f) răndul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST 

LOCAL/FUNCTIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL); 

 g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei; 

 h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului, numărul matricol, 

data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului poliţiei locale din care face parte deţinătorul şi ştampila 



Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Roman 

 

Page 5 of 5 

 

structurii; 

  i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului; 

 j) în partea inferioară a legitimaţiei se aloca 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care 

se semnează de către şeful poliţiei locale. 

 Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată color (în uniforma 

de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în poliţia locală care nu poartă uniformă). 

 

 C. Însemnele distinctive de ierarhizare 
 În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi 

mărimi: 

 a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-

argintiu, aşezate pe epolet; 

 b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare 

gri-argintiu, aşezate pe epolet; 

 c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-

argintiu, aşezată pe epolet; 

 d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de 

V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanta de 3 mm; 

 e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de 

V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanta de 3 mm; 

 f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de V, 

cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet; 

 g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă. 

 

 

 

 

 


