
ANEXA Nr. 2
la regulament

N O R M E

pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor 

și accesoriile acestora

NORMA Nr. 1

pentru asigurarea uniformei de ceremonie
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata    

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Coifură

1

Șapcă pentru ceremonie,

albastru marin

buc. 2 8

Se asigură una de vară 

și una de iarnă.

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă pentru

ceremonie, albastru marin:    

— sacou cu pantalon lung

buc. 2 8

Se asigură unul de vară 

și unul de iarnă.

2

Scurtă pentru ceremonie,

albastru marin

buc. 1 8

III. Lenjerie

1 Cămașă albă buc. 2 8

IV. Încălțăminte

1 Pantofi negri pentru ceremonie perechi 2 8

Se asigură o pereche de vară 

și o pereche de iarnă.

V. Echipament divers

1 Fular alb buc. 1 4

2 Cravată pentru ceremonie buc. 1 4

VI. Epoleți și accesorii

1 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 2 8

2 Suport grad pentru mânecă set 3 8

3

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 3 8

4 Petlițe perechi 2 8

Se asigură pentru fiecare

sacou.

5

Emblemă cu sigla Autorității

Naționale a Penitenciarelor

pentru mânecă

buc. 3 8

N O T E:

1. De prevederile normei beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef de serviciu inclusiv.

2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Coifură

1

Șapcă din stofă camgarn 

pentru iarnă, bleumarin

buc. 1 3 1

2

Șapcă din stofă tergal 

pentru vară, bleumarin

buc. 1 3

3 Căciulă buc. 1 6

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă camgarn

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

2

Costum din stofă tergal

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

3 Bluzon bleumarin buc. 1 3

4

Scurtă din tercot bleumarin 

cu mesadă și guler din blană

buc. 1 6

5

Impermeabil bleumarin 

pentru ploaie

buc. 1 4

III. Lenjerie

1 Cămașă bleu buc. 4 2 2

2

Cămașă-bluză cu mânecă scurtă,

bleu

buc. 4 4

3

Cămașă-bluză cu mânecă lungă,

bleu

buc. 2 2

IV. Încălțăminte

1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3

2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2

3 Ghete perechi 1 3

V. Echipament divers

1 Cravată buc. 2 4

2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6

3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2

4 Curea neagră buc. 1 6

5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorității

Naționale a Penitenciarelor

pentru mânecă

buc. 11 3

2

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 11 3

3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.

4 Eghilet dublu cu accesorii perechi 1 6 5

NORMA Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul ofițerilor

N O T E:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.



NORMA Nr. 3

pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul agenților
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Coifură

1

Șapcă din stofă camgarn 

pentru iarnă, bleumarin

buc. 1 3 1

2

Șapcă din stofă tergal 

pentru vară, bleumarin

buc. 1 3

3 Căciulă buc. 1 6

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă camgarn

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

2

Costum din stofă tergal

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

3 Bluzon bleumarin buc. 1 3

4

Scurtă din tercot bleumarin 

cu mesadă și guler din blană

buc. 1 6

5

Impermeabil bleumarin 

pentru ploaie

buc. 1 4

III. Lenjerie

1 Cămașă bleu buc. 4 2 2

2

Cămașă-bluză cu mânecă scurtă,

bleu

buc. 4 4

3

Cămașă-bluză cu mânecă lungă,

bleu

buc. 2 2

IV. Încălțăminte

1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3

2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2

3 Ghete perechi 1 3

V. Echipament divers

1 Cravată buc. 2 4

2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6

3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2

4 Curea neagră buc. 1 6

5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorității

Naționale a Penitenciarelor

pentru mânecă

buc. 11 3

2

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 11 3

3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.

4 Eghilet simplu cu accesorii perechi 1 6 5

N O T E:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.



NORMA Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de serviciu

— corpul ofițerilor — 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 652/23.X.2013

20

Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Îmbrăcăminte

1

Costum:    

— Șapcă    

— Bluză    

— Pantalon

buc. 2 2

Părțile componente 

se pot asigura și separat.

2

Scurtă cu guler și mesadă

detașabilă

buc. 1 3

II. Lenjerie

1 Tricou buc. 4 1

2 Costum termic buc. 2 2

III. Încălțăminte

1 Pantofi perechi 1 1

2 Bocanci perechi 1 2

IV. Echipament divers

1 Centură multifuncțională buc. 1 2

2 Ciorapi bleumarin perechi 10 1

V. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorității

Naționale a Penitenciarelor

pentru mânecă

buc. 3 2

2

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 3 2

3 Ecuson nominal buc. 3 2

NORMA Nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu

— corpul agenților —

Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Îmbrăcăminte

1

Costum:    

— Șapcă    

— Bluză    

— Pantalon

buc. 2 2

Părțile componente 

se pot asigura și separat.

2

Scurtă cu guler și mesadă

detașabilă

buc. 1 3

II. Lenjerie

1 Tricou buc. 4 1

2 Costum termic buc. 2 2



NORMA Nr. 6

pentru echiparea agenților și ofițerilor, după încetarea raporturilor de serviciu

a) Pentru echiparea funcționarilor publici din corpul ofițerilor, care au avut funcții de conducere, cu drept de a primi uniformă

de ceremonie
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0 1 2 3 4 5

III. Încălțăminte

1 Pantofi perechi 1 1

2 Bocanci perechi 1 2

IV. Echipament divers

1 Centură multifuncțională buc. 1 2

2 Ciorapi bleumarin perechi 10 1

V. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorității

Naționale a Penitenciarelor

pentru mânecă

buc. 3 2

2

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 3 2

3 Ecuson nominal buc. 3 2

Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Coifură

1 Șapcă pentru ceremonie buc. 1 10

2 Căciulă buc. 1 —

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă 

pentru ceremonie:

— sacou cu pantalon lung

buc. 2 10

Se asigură unul de vară 

și unul de iarnă.

2 Scurtă pentru ceremonie buc. 1 10

III. Lenjerie

1 Cămașă albă buc. 2 4

IV. Încălțăminte

1 Pantofi negri, pentru ceremonie perechi 1 5

V. Echipament divers

1 Cravată pentru ceremonie buc. 1 5

VI. Epoleți și accesorii

1 Suport grad pentru mânecă set 3 10

2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10

3

Suport pentru epolet cu însemne

de grad pentru umăr

perechi 2 10

4 Petlițe perechi 2 10

Se asigură pentru fiecare

sacou.



N O T E:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcționarilor publici cu statut special din corpul ofițerilor și agenților, cu drept

de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de

echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu. 

2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte și însemnele de grad

aferente.

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit

accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și alte

articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziționare. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și

fustă în loc de pantaloni (la cerere).
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

I. Coifură

1

Șapcă din stofă camgarn, 

pentru iarnă

buc. 1 10

2

Șapcă din stofă tergal, 

pentru vară

buc. 1 10

3 Căciulă buc. 1 10

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă camgarn:

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 10

2

Costum din stofă tergal: 

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 10

3

Scurtă cu mesadă și guler din

blană

buc. 1 10

III. Lenjerie

1 Cămașă bleu buc. 2 10

IV. Încălțăminte

1 Pantofi negri din piele perechi 2 10

V. Echipament divers

1 Cravată buc. 1 5

2 Fular din lână buc. 1 10

VI. Epoleți și accesorii

1 Ecuson mânecă grad profesional buc. 3 10

2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10

3

Suport pentru epolet 

cu însemne grad pentru umăr

perechi 2 10

4 Petlițe perechi 1 10

Se asigură pentru fiecare

sacou.

b) Pentru echiparea funcționarilor publici care au făcut parte din corpul ofițerilor și agenților



ANEXA Nr. 3
la regulament

N O R M E

pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament special, de protecție și de lucru

1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenție
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durată

(ani)

0 1 2 3 4 5

1 Combinezon vară buc. 2 inv. de fiecare om

2 Șapcă de vară sau basc buc. 2 inv. de fiecare om

3 Combinezon iarnă buc. 2 inv. de fiecare om

4 Fes sau șepcuță îmblănită buc. 2 inv. de fiecare om

5

Cămașă-bluză sau tricou 

cu mânecă lungă

buc. 2 inv. de fiecare om

6

Cămașă-bluză sau tricou 

cu mânecă scurtă

buc. 2 inv. de fiecare om

7 Pulover buc. 2 inv. de fiecare om

8 Scurtă îmblănită buc. 1 inv. de fiecare om

9 Gheată intervenție perechi 1 inv. de fiecare om

10 Bocanci carâmb înalt perechi 1 inv. de fiecare om

11 Cizme cauciuc perechi 1 inv. de fiecare om

12 Trening antrenament buc. 2 inv. de fiecare om

13 Pantof sport perechi 2 inv. de fiecare om

14 Mănuși speciale perechi 1 inv. de fiecare om

15 Mănuși antrenament perechi 1 inv. de fiecare om

16 Cagulă buc. 2 inv. de fiecare om

17 Complet apărători buc. 1 inv. de fiecare om

18 Costum judo cpl. 2 inv. de fiecare om

19 Saltea judo cpl. 1 inv.

1)

20 Sac dormit buc. 1 inv. de fiecare om

21 Vestă multifuncțională buc. 1 inv. de fiecare om

22 Raniță buc. 1 inv. de fiecare om

23 Centură buc. 1 inv. de fiecare om

24 Șubă îmblănită buc. 5 inv.

1)

25 Pâslari perechi 5 inv.

1)

26 Cearșafuri buc. 2 1

27 Fețe pernă buc. 2 1

28 Pătură buc. 1 5

Pe timp de iarnă se pot asigura

două bucăți.

29 Saltea buc. 1 6

30 Pernă buc. 1 5

Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.

1)

Se distribuie în funcție de necesități.



2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

A. Echipament special:

I. Echipament  pentru misiuni operative

1 Șapcă buc. inv.

.

2 Căciulă buc. inv.

3 Bluză de vânt (bluzon) buc. inv.

4 Pantaloni de iarnă perechi inv.

5 Pantaloni de vară perechi inv.

6 Scurtă cu guler și mesadă buc. inv.

7 Mănuși căptușite perechi inv.

8 Bocanci (ghete) perechi inv.

9 Cizme de cauciuc perechi inv.

10 Pulover cu guler înalt buc. inv.

II. Echipaje nave

1 Pălărie impermeabilă buc. 1 4

2

Costum impermeabil 

(haină și pantalon)

buc. 1 4

3 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 5

4 Pantaloni vătuiți impermeabili perechi 1 5

5 Mănuși impermeabile perechi 1 4

6 Cizme din cauciuc perechi 1 5

7 Salopetă (combinezon) buc. 2 2 De fiecare conducător și mecanic

8 Ghete perechi 2 2

9

Cazarmament pentru cușete nave:    

— cearșaf (cearșaf plic)    

— față de pernă    

— pătură*    

— pernă    

— saltea    

* Pe timp friguros se pot acorda două.

buc.    

”    

”    

”    

”    

”

4    

3    

1    

1    

1

4    

4    

6    

5    

10

De fiecare pat    

Saltelele și pernele 

se pot recondiționa 

după expirarea a jumătate 

din durata de serviciu.

III. Materiale pentru pregătire de specialitate

1 Foaie de cort buc. 1 inv.

Pentru executarea tragerilor 

în poligon se asigură câte 1 buc.

pentru fiecare loc de tragere.

2 Sac de merinde buc. 1 inv.

3 Raniță buc. 1 inv.

4 Cască buc. inv.

5 Corturi diferite buc. inv.

Cantitatea, formatul și mărimea

se stabilesc prin tabela 

de înzestrare.

6

Sac pentru transportul

echipamentului

buc. 1 8

Pentru fiecare 50 de funcționari

publici.    

La unitățile cu efective de peste 

50 de funcționari publici 

se asigură câte 2 buc.

7 Sac pentru corespondență buc. inv.

Necesarul se stabilește 

în funcție de nevoi.

8 Geantă pentru corespondență buc. inv.

Pentru corespondență specială

necesarul și modelul 

se stabilesc în funcție de nevoi.
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0 1 2 3 4 5

IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare

1 Manta îmblănită (șubă) buc. 1 6 Pentru fiecare post de pază

2 Cizme sau galoși din pâslă perechi 2 6

3 Cizme din cauciuc perechi 1 4

Pentru fiecare post de pază

aflat în zone cu precipitații

frecvente, poduri sau zone

mlăștinoase

4

Căciulă îmblănită cu clape

pentru urechi

buc. 3 6

5 Mănuși îmblănite perechi 1 2

N O T Ă:

Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza și de alte categorii de efective care execută paza în posturi fixe,

mobile sau similare, cu aprobarea directorului unității.

B. Echipamentul de protecție și de lucru

I. Personal care execută percheziția persoanelor private de libertate și a spațiilor de deținere

1 Halat de protecție buc. 2 inv.

2 Mănuși de protecție perechi 4 inv.

3 Ecusoane buc. 2 inv.

Se acordă echipelor ce execută

percheziția generală, 

numai pe timpul misiunii.

4 Combinezon (salopetă) buc. 50 inv.

5 Bonetă (ținuta de vară) buc. 50 inv.

6 Capelă (ținuta de iarnă) buc. 50 inv.

II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior

1

Mască împotriva țânțarilor

protecție

buc. 1 2 1

2

Mănuși impermeabile împotriva

țânțarilor

perechi 1 2 1

3 Bluză de vânt buc. 1 3

4 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 4

5

Costum impermeabil vătuit

(molton)

buc. 1 2

6 Cizme din cauciuc perechi 1 2

7 Cizme din pâslă perechi 1 4

8

Costum pentru vară, 

cu un pantalon (fustă)

buc. 1 1

9 Șapcă pentru vară buc. 1 1

10

Bocanci cu șiret 

(ghete pentru femei)

perechi 1 1

11 Pelerină impermeabilă buc. 1 3

12 Baston din cauciuc buc. 1 inv. 2

N O T E:

1. Numai în situații când se impune folosirea acestora.

2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază și escortare prin decizie scrisă a directorului unității.

III. Efective care însoțesc transporturile de persoane private de libertate, 

care manipulează și transportă corespondența secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane

1 Bluză de vânt buc. 1 inv.

2

Șubă 

(scurtă impermeabilă îmblănită)

buc. 1 6

3 Cizme din cauciuc perechi 1 inv.

4 Cizme din pâslă perechi 1 4

5 Mănuși îmblănite perechi 1 4
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0 1 2 3 4 5

IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, instalator, sudori, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiștii, șoferi, strungari, tâmplar,

dulgher, geamgiu, tractoriști, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor,

conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo

1 Combinezon (salopetă) buc. 2 2

2 Mănuși din lână perechi 1 2

Pentru fochiști: se asigură

rezistente la penetrare.    

Pentru electricieni: se asigură

electroizolante.    

Pentru lăcătuși: se asigură

rezistente la uzură.    

Pentru spălătorii auto: se asigură

din cauciuc.

3

Costum vătuit 

(bluză și pantaloni)

buc. 1 4

Numai pentru cei care lucrează

pe timp friguros în aer liber 

sau în spații neîncălzite

(ateliere etc.)

4 Bocanci cu talpă antiderapantă perechi 1 2

Cizme protecție perechi 1 1

Cască protecție buc. 1 3

Centură protecție buc. 1 1

Ochelari protecție buc. 1 4

Mască sudură buc. 1 1

Șort protecție buc. 1 2

a) numai pentru conducători hipo

5 Cizme sau galoși din pâslă perechi 1 4

b) numai pentru spălători auto

6 Mănuși din cauciuc perechi 1 2

Se asigură și șoferilor 

care spală singuri mașinile,

inclusiv personalului care are 

în primire autoturisme.

7 Șorț din cauciuc buc. 1 2

8 Cizme din cauciuc perechi 1 2

V. Personal din centrele și oficiile de calcul electronic

1 Halat din pânză buc. 2 3

Pentru inginerii de sistem 

și operatorii la calculator

2 Halat din pânză colorată buc. 2 3 Pentru operatorii pregătire date

VI. Operatori telefoniști, radiotelegrafiști, supraveghetori radio, desenatori și cartografi lucrări speciale

1 Halat buc. 2 3

VII. Personal care execută permanent lucrări de construcții, instalații, de întreținere și revizie, 

care asigură exploatarea și conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări

1

Combinezon 

(halat sau salopetă)

buc. 2 3 Se asigură în funcție de nevoi.

Cască de protecție buc. 1 inv. 5

Cizme din cauciuc perechi 1 inv.

Bocanci/Ghete protecție perechi 2 3

Ochelari protecție perechi 1 1

Centură de siguranță buc. 1 1

Mănuși rezistente la uzură perechi 1 1
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VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*

1 Halat pentru bolnavi buc. 1 3

2 Pijama buc. 2 4

3 Papuci perechi 1 2

4 Prosop buc. 3 3

5 Cearșaf buc. 4 4

6 Față de pernă buc. 3 3

7 Pătură buc. 1 6

8 Pernă buc. 1 5 După folosirea a jumătate 

din durata de serviciu 

se pot recondiționa.9 Saltea buc. 1 10

10 Halat alb buc. 2 2

Numai pentru supraveghetorii

de la spital și infirmieri

11 Halat din molton buc. 1 3

N O T Ă:

Prin punct medical se înțelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staționarele ș.a., compartimentele sanitare

dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate. 

IX. Magazineri, gospodar, mânuitori și distribuitori de materiale, șefi de depozite și magazii, arhivari, 

membrii comisiilor de recepție, cei care lucrează la evidența operativă și cei care execută percheziții corporale 

(funcționari publici și civili)

1 Halat de protecție buc. 2 3

Se asigură și pentru cei 

care lucrează pe timp friguros

în aer liber sau în magazii

neîncălzite.

2 Costum vătuit buc. 1 5

Mănuși/Palmare perechi 1 1

Mască contra prafului buc. 1 3

X. Frizerii (de fiecare frizer) 

1 Halat de protecție (bluză) buc. 2 2

2 Fotă pentru tuns buc. 3 1

Pentru fiecare 50 de oameni 

de tuns

3 Șervet pentru frizerie buc. 10 2

4 Prosop buc. 4 1

XI. Responsabil popotă, agenți (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)

1 Bonetă (batic) buc. 4 2 Bucătarii șefi primesc coafă.

2 Halat (bluză) buc. 4 2

Inclusiv pentru cei ce împart

hrana în sala de mese 

și agenții care execută 

controlul parchetelor pentru ppl,

ori împart hrana la ppl

3 Pantalon (fustă) perechi 4 2

4 Șorț din pânză buc. 4 2

5 Cizme din cauciuc perechi 1 1 Pentru cei care spală vesela.

6 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 2

XII. Ospătari care participă la activități de protocol

1 Costum (sacou cu 2 pantaloni) buc. 1 inv.

2 Vestă buc. 2 inv.

3 Sacou alb buc. 1 inv.

4 Bluză din doc alb buc. 2 inv.

5 Cămașă albă buc. 2 inv.
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6 Cămașă-bluză buc. 2 inv.

7 Cravată neagră buc. 1 inv.

8 Papion negru buc. 2 inv.

9 Papion alb buc 2 inv. 

10 Pantofi negri perechi 1 inv. 

11 Șosete negre (bleumarin) perechi 3 inv.

N O T Ă:

Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura și alte articole care nu sunt cuprinse în normă sau se pot

suplimenta cantitățile prevăzute.

XIII. Instructori, conductori și îngrijitori cai și câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice

1 Salopetă (combinezon) buc. 1 2

2 Costum vătuit (bluză și pantalon) buc. 1 5

3 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 3

4 Cizme scurte din cauciuc perechi 1 2

5 Halat alb buc. 1 2

Pentru personalul care lucrează

în sectorul zootehnic din G.A.Z.

6 Bonetă albă buc. 2 2

7 Halate albe buc. 5 inv.

Numai pentru persoanele

străine de unitate, 

care vizitează sau controlează

activitatea din aceste

compartimente

N O T Ă:

Prin îngrijitori de cai și câini se înțeleg și persoanele care au în primire animale și execută îngrijirea lor.

XIV. Personal care lucrează la stațiile de încărcare acumulatori și stingătoare, stații de radio

1 Șorț din cauciuc buc. 1 2

2 Mănuși din cauciuc perechi 1 2

3 Cizme din cauciuc perechi 1 2

XV. Materiale diverse pentru funcționarii publici

Salopetă (combinezon)

buc. 1 2

Primesc:    

— cadrele care deservesc

efectiv sau execută lucrări 

de întreținere și revizii 

la stațiile de emisie-recepție

sau grupurile electrogene;    

— cadrele care au în primire și

conduc autovehiculele unității;    

— cadrele și cursanții 

instituțiilor militare de învățământ,

pe timpul cât lucrează 

în laboratoarele foto, chimic,

criminalistic. 

Numărul de salopete se va

stabili în raport cu capacitatea

laboratorului.

buc. 1 3

Primesc:

— cadrele care lucrează în

ateliere, depozite de carburant

și lubrifianți;    

— membrii comisiilor de

casare, pe timpul când execută

efectiv casarea materialelor;    

— personalul tehnic ce execută

lucrări de întreținere și revizii la

mijloacele auto și tehnica de

luptă;
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— cadrele care au 

în subordinea directă și

răspund de buna exploatare 

și conservare a tehnicii de luptă

și cadrele ce execută efectiv

controlul acestor lucrări;    

— personalul tehnic de instalații

de telecomunicații;    

— tehnicienii auto 

ce îndeplinesc funcția de șefi

de garaje sau șefi puncte de

control tehnic al autovehiculelor;

— cadrele care asigură

supravegherea deținuților 

în atelier.

buc. 2 2

Primesc:    

— agenții care lucrează în

ateliere de reparații de orice fel.

XVI. Echipament pentru funcționarii publici din Administrația Națională a Penitenciarelor

Funcții, meserii, specialități 

și loc de muncă

Echipamentul

Prevederi

Observații    

Se schimbă.

Cantitatea Durata

0 1 2 3 4 5

1

Medic    

În plus pentru:

Halat din pânză 3 1 La 3 zile

1.1. Casa sală de nașteri

Halat din pânză

La două zile și după fiecare

naștere asistată

Bonetă sau basma din

pânză

Șorț de protecție

După necesitățiMască de protecție

Huse pentru încălțăminte

1.2.

Staționare de adulți și copii, 

de la centre medico-sanitare,

dispensare medicale 

și staționare de diagnostic 

din policlinici

Halat din pânză

3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma din

pânză

1.3.

Servicii de obstetrică-

ginecologie, chirurgie 

și alte specialități chirurgicale

Șorț de protecție După necesități

1.4. Servicii pediatrie

Șorț de protecție 

Mască de protecție

4 1

Zilnic    

După necesități

1.5. Filtru pediatrie

Halat din pânză 4 1 Zilnic

Bonetă sau basma din

pânză

4 1 Zilnic

Mască de protecție După necesități

1.6. Stomatologie (inclusiv dentiști) 

Șorț de protecție    

Mască de protecție 

4 1

Zilnic    

După necesități

1.7.

Recoltare, conservare sânge 

și preparate produse din sânge

Șorț de protecție    

Pantofi de tenis 

sau pantofi din pânză

1 1 Zilnic și după necesități

1.8.

Laboratoare și secții de

serologie, bacteriologie,

biochimie, biologie, chimie,

toxicologie, virusologie,

parazitologie și lucru cu animale

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză 

1 1 După necesități
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1.9.

Unități cu paturi (inclusiv servicii

de investigații și tratament),

creșe, leagăne, precum și 

unități de cercetare, producere

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile

Pantaloni sau fustă din

doc

3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 1 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

Mască de protecție

De unică folosință    

După necesități

În plus pentru:

1.9.1. Leagăne și creșe Șorț de protecție 4 1 Zilnic

1.9.2.

Secții de obstetrică-ginecologie,

chirurgie și alte specialități

chirurgicale

Șorț de protecție După necesități

1.9.3. Bloc sală de nașteri

Halat din pânză

Zilnic, după necesități

Șorț de protecție

Mască de protecție

Huse pentru încălțăminte

1.9.4. Bloc operator

Halat din pânză

Zilnic, după necesitățiMască de protecție

Huse pentru încălțăminte

1.9.5.

Spitale și secții 

de boli contagioase, pediatrie,

nou-născuți prematuri,

anestezie-reanimare, 

terapie intensivă și unități 

de cercetare, producție și control

al serurilor, vaccinurilor 

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic

Pantaloni sau fustă 

din doc

4 1 Zilnic

Șorț de protecție Zilnic

Bonetă sau basma 

din pânză

4 1 Zilnic

Halat din pânză 4 1 Zilnic

Șorț de protecție

Zilnic, pentru fiecare

compartiment, pe grupe de boli

sau categorii de nou-născuți

Mască de protecție

Huse pentru încălțăminte

2 Farmacist

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile

În plus pentru:

2.1.

Laboratoare și secții de

serologie, bacteriologie,

biochimie, biologie, chimie,

toxicologie, virusologie,

parazitologie și lucru cu animale

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză 

1 1 După necesități

2.2.

Farmacii și servicii de investigații

din unități cu paturi

Halat sau bluză din pânză 3 2 La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 2 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

Mască de protecție După necesități

2.2.1.

În plus pentru:    

— unități cu sistem pavilionar

Halat din molton 1 1 După necesități
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2.3.

Lucru la cercetare, producere 

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat din pânză 4 4 Zilnic

Pantaloni sau fustă 

din doc

4 2 Zilnic

Bonetă sau basma 

din pânză

4 2 Zilnic

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

4 2 Zilnic

Șorț de protecție 4 2 Zilnic

Mască de protecție Zilnic

Halat din pânză

Zilnic, pentru fiecare

compartiment de lucru

Huse pentru încălțăminte

3

Biolog, biochimist, toxicolog,

chimist, fizician, biofizician 

și cei care lucrează 

la microscopie electronică

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

În plus pentru:

3.1.

Servicii de investigații din unități

cu paturi

Halat din pânză 3 1 La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 1 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1

După necesități

Mască de protecție

3.2.

Lucru la cercetare, producere 

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 4 2 Zilnic

Pantaloni sau fustă 

din doc

4 2 Zilnic

Bonetă sau basma 

din pânză

4 2 Zilnic

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

4 2 Zilnic

Șorț de protecție 4 2

Zilnic, pentru fiecare

compartiment de lucru

Mască de protecție 4 2

Huse pentru încălțăminte

4

Medic veterinar și tehnician

veterinar

Halat din pânză 3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 1 La 3 zile

Pantaloni din doc 3 1 La 3 zile

Șorț de protecție 1 1 După necesități

Pantofi de tenis sau

pantofi de pânză

După necesități

În plus pentru:

4.1.

Lucru de cercetare, producere și

control al serurilor, vaccinurilor și

produselor biologice

Halat din pânză

Zilnic, pentru fiecare

compartiment de lucru

Șorț de protecție

Mască de protecție

Huse pentru încălțăminte
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4.2.

Contenții, sângerări, recoltări de

organe

Halat din pânză sau

salopetă din doc

După necesitățiBonetă sau basma 

din pânză

Cizme din cauciuc

5

Tehnician utilaje medicale 

în unități cu paturi, tehnician 

și fotoreproducător în unități 

de cercetare, producție și control

al serurilor, vaccinurilor 

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat din pânză sau bluză 3 2 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 2 La 3 zile

Mască de protecție După necesități

În plus pentru:

5.1. Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2

6 Droghist

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile

7

Asistent medical, moașă, 

soră medicală, oficiant sanitar,

operator chimist și laborant

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

În plus pentru:

7.1. Casa sală de nașteri

Halat din pânză 

La două zile și după fiecare

naștere asistată

Bonetă sau basma 

din pânză

Șorț de protecție

După necesitățiMască de protecție

Huse pentru încălțăminte

7.2.

Staționare de adulți și copii 

de la centre medico-sanitare 

și dispensare medicale 

Halat din pânză 3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 1 La 3 zile

7.3.

Servicii de obstetrică,

ginecologie, chirurgie 

și alte specialități chirurgicale

Șorț de protecție După necesități

7.4. Servicii de pediatrie

Șorț de protecție 4 1 Zilnic

Mască de protecție 4 1 După necesități

7.5. Filtru pediatrie

Halat din pânză 4 1 Zilnic

Bonetă sau basma 

din pânză

4 1 Zilnic

Mască de protecție După necesități

7.6. Stomatologie Șorț de protecție 4 1 Zilnic

7.7.

Recoltare, conservare sânge 

și preparate produse din sânge

Șorț de protecție 1 1

Zilnic și după necesități

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1
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7.8.

Laboratoare și secții de

serologie, bacteriologie,

biochimie, biologie, chimie,

toxicologie, virusologie,

parazitologie și lucru cu animale

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1

7.9.

Unități cu paturi (inclusiv servicii

de investigații, tratament și

farmacii), creșe și leagăne

Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 1 La 3 zile

7.9.1.

Bloc sală de nașteri 

și bloc operator

Halat din pânză

Zilnic și după necesități

Șorț de protecție

Mască de protecție    

Huse pentru încălțăminte

Zilnic și după necesități

7.9.2.

Spitale și secții 

de boli contagioase, pediatrie,

nou-născuți, prematuri,

anestezie-reanimare, 

terapie intensivă și unități 

de cercetare, producere 

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic

Pantaloni sau fustă 

din doc

4 1 Zilnic

Bonetă sau basma 

din pânză

4 1 Zilnic

În plus pentru:

7.9.2.1.

Personalul care deservește 

mai multe compartimente 

și asistentă (soră) șefă

Halat din pânză

Zilnic, 

pentru fiecare compartiment, 

pe grupe de boli 

sau categorii de nou-născuți

Șorț de protecție

Mască de protecție 

Huse pentru încălțăminte 

7.9.3.

Leagăne, creșe, 

unități cu sistem pavilionar 

și unități unde se efectuează

aeroterapie

Halat din molton 1 2

7.10.

Laboratoare și secții din unități

de cercetare și producție 

a serurilor, vaccinurilor 

și produselor biologice 

de diagnostic, pentru contenții,

sângerarea și recoltarea 

de organe de la animale 

de experiență

Halat din pânză sau

salopetă din doc

După necesități
Bonetă sau basma 

din pânză

Cizme din cauciuc

8

Infirmier    

Vezi pct. 8.3.

Halat din pânză 3 1 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

La 3 zile

În plus pentru:

8.1. Casa sală de nașteri

Șorț de protecție 4 1 Zilnic

Mască de protecție După necesități

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

8.2.

Unități cu paturi 

(inclusiv servicii de investigații,

tratament și farmacii), 

creșe, leagăne

Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 1 La 3 zile
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8.3. Infirmier

Bonetă sau basma 

din pânză 

3 1 La 3 zile

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

Mască de protecție 1 După necesități

Șorț 4 1 Zilnic

În plus pentru:

8.3.1.

Leagăne, creșe, unități cu

sistem pavilionar și unități unde

se efectuează aeroterapie

Halat din molton 1 2

8.3.2.

Bloc sală de nașteri 

și bloc operator

Halat din pânză

Zilnic și după necesități

Șorț de protecție

Mască de protecție

Huse pentru încălțăminte

În plus pentru:

8.3.3.

Spitale și secții 

de boli contagioase pediatrie,

nou-născuți, prematuri,

anestezie-reanimare, 

terapie intensivă 

Bonetă sau basma 

din pânză

Zilnic și după necesitățiPantaloni sau fustă 

din doc

Halat sau bluză din pânză

8.3.4. Servitul mesei bolnavilor

Halat din pânză 4 1

Zilnic

Mănuși de protecție 4 1

9 Brancardier

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Șorț de protecție 4 2 Zilnic

Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile

9.1. Unități cu paturi

Bluză din pânză 3 2 La 3 zile

Pantaloni din doc 3 2 La 3 zile

Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile

Șorț de protecție 4 2 Zilnic

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1 După necesități

Mască de protecție După necesități

În plus pentru:

9.1.1. Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2

10

Instructor educație, 

instructor energoterapie, frizer,

lenjer, garderobier, 

liftier din unități cu paturi 

și din unități de cercetare 

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 3 2

La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 2

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1
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11

Psiholog, entomolog, profesor,

instructor, logoped, 

registrator medical

Halat din pânză 3 2 La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

11.1. Unități cu paturi

Bluză din pânză 3 2 La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 2 La 3 zile

Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile 

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză 

1 1

12

Instructor educație din leagăne

de copii

Halat din pânză 3 1 La 3 zile 

Bonetă sau basma 

din pânză 

3 1 La 3 zile 

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1

13 Îngrijitor curățenie 

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile 

Halat din pânză 3 2 La 3 zile 

Șorț de protecție 4 2 Zilnic

13.1. Case de nașteri

Basma din pânză 3 1 La două zile 

Halat din pânză 3 1 La două zile 

Șorț de protecție 4 1 După necesități

13.2.

Staționare de adulți și copii de la

centre medico-sanitare și

dispensare medicale

Basma din pânză 3 1 La două zile 

Halat din pânză 3 1 La două zile 

Șorț de protecție 4 1 După necesități

13.3. Lucru la grupurile sanitare Halat din pânză 3 1 La 3 zile 

13.4.

Laboratoare și secții 

de serologie, bacteriologie,

biochimie, biologie, chimie,

toxicologie, virusologie,

parazitologie, lucru cu animale,

recoltare, conservare sânge,

preparate produse din sânge 

și cercetare, producere și control

al serurilor, vaccinurilor 

și produselor biologice 

de diagnostic

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

1 1

În plus pentru:

13.5.

Unități cu paturi, creșe, leagăne,

unități de cercetare, producere

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat sau bluză din pânză 3 1

La 3 zile

Pantaloni sau fustă 

din doc

3 1

Basma din pânză

Șorț de protecție 

După necesități

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză
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În plus pentru: 

13.5.1.

Bloc de nașteri, bloc operator,

spitale și secții de boli

contagioase, pediatrie, 

nou-născuți, prematuri,

anestezie-reanimare 

terapie intensivă și unități 

de cercetare, producere 

și control al serurilor, vaccinurilor

și produselor biologice de

diagnostic

Halat din pânză 

Zilnic, după necesități 

și la fiecare compartiment

Șorț de protecție

Huse pentru încălțăminte

13.5.2. Lucru în blocuri alimentare

Halat din pânză

După necesitățiȘorț de protecție

Huse pentru încălțăminte

14

Spălător (rufe, sticlă, veselă),

etuvier, nămolar

Halat din pânză sau 3 1 La 3 zile

Salopetă din doc 2 2 Săptămânal

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 La 3 zile

15 Băieș, maseur

Halat din pânză 3 2

La 3 zile

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2

Halat din molton 1 2

Sandale de baie 1 1

16 Ghipsar

Halat din pânză sau bluză

din pânză

3 1 La 3 zile

Pantaloni din doc 3 1

Bonetă sau basma 

din pânză

2 2 Săptămânal

Pantofi de tenis sau

pantofi din pânză

3 2 La 3 zile

Mască de protecție 1 1 După necesități

17 Îngrijitor de animale de laborator

Halat din pânză 3 1 

La 3 zile

Salopetă din doc 2 2

Bonetă sau basma 

din pânză

3 2 Săptămânal

Cizme din cauciuc 1 2 La 3 zile

17.1.

Contenții, sângerări, recoltări de

organe în unități de cercetare,

producere și control al serurilor,

vaccinurilor și produselor

biologice de diagnostic

Halat din pânză sau

salopetă din doc

După necesități
Bonetă sau basma 

din pânză

Cizme din cauciuc

18

Șofer pentru transportul

animalelor și evacuarea

gunoaielor și reziduurilor 

din unitățile de cercetare,

producere și control 

al serurilor, vaccinurilor 

și produselor biologice 

de diagnostic

Halat din pânză sau

salopetă din doc

3 2 La 3 zile

Bonetă din pânză 2 2 Săptămânal

Cizme din cauciuc 3 2 La 3 zile

Mănuși din cauciuc 1 2 După necesități

N O T Ă:

Pentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în această normă se pot asigura și distribui articolele și

cantitățile folosite în Ministerul Sănătății pentru situații similare.

Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în baza

unui raport înaintat de directorul unității respective.
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Nr. 

crt.

Denumirea articolelor U/M

Prevederi

Observații

Cantitatea

Durata

(ani)

0 1 2 3 4 5

Coifură

1.

Șapcă camgarn bleumarin 

cu emblemă

buc. 1 3 1

2.

Bonetă camgarn bleumarin 

cu emblemă

buc. 1 3

3.

Șapcă tergal bleumarin 

cu emblemă

buc. 1 3

4.

Bonetă tergal bleumarin 

cu emblemă

buc. 2 3

5. Căciulă cu emblemă buc. 1 4

Îmbrăcăminte

1.

Costum din stofă camgarn

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

2.

Costum din stofă tergal

bleumarin:    

— sacou cu 2 pantaloni lungi

buc. 1 3 1

3.

Scurtă din tercot bleumarin 

cu mesadă și guler din blană

buc. 1 6

4.

Impermeabil bleumarin 

pentru ploaie

1 4

5.

Complet modular: scurtă

impermeabilă exterioară, bluzon

și pantalon golf

buc. 1 2

6. Pulover cu anchior bleumarin buc. 1 3

Lenjerie

1. Cămașă bleu buc. 4 2 2

2.

Cămașă-bluză bleu, 

cu mânecă scurtă

buc. 3 2

3.

Cămașă bluză bleu, 

cu mânecă lungă

buc. 2 2

4.

Tricou bleu cu mânecă scurtă 

și guler bleumarin

buc. 2 1

Încălțăminte

1. Pantofi negri de vară, din piele perechi 1 1 3

2. Pantofi negri de iarnă, din piele perechi 1 2

3. Ghete (cizme) negre, din piele perechi 1 3

Pentru femei se distribuie 

o pereche de cizme scurte.

4. Bocanci negri cu șiret, din piele perechi 1 2

Pentru femei se distribuie 

o pereche de ghete cu șiret.

3. Pentru echiparea și dotarea cursanților din unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrației

penitenciarelor



N O T E:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Se poartă numai prin decizia directorului unității.

5. Echipamentul pentru dotarea cursanților din unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrație

penitenciare se distribuie la începutul anului școlar și se retrage la sfârșitul acestuia.

6. Prima echipare a absolvenților se realizează de către unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul

administrație penitenciare, urmând ca acestea să transmită documentele justificative unităților în care absolvenții sunt repartizați.

Din totalul articolelor de echipament prevăzute în normă se pot constitui, în funcție de anotimp, următoarele tipuri de ținute:

1. Uniforma de oraș:

— șapcă camgarn/șapcă tergal;

— căciulă;

— costum camgarn/costum tergal;

— scurtă;

— impermeabil;

— cămașă;

— pantofi de vară/pantofi de iarnă;

— cravată;

— curea;

— fular;

— ghete;

— mănuși din piele;

— ciorapi.

2. Uniforma de clasă:

— șapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);

— costum camgarn/costum tergal;

— pulover;

— bluzon (din componența completului modular);

— cămașă-bluză cu mânecă lungă/cămașă-bluză cu mânecă scurtă;

— tricou;

— pantofi de vară/pantofi de iarnă;

— ciorapi.

3. Uniforma de instrucție:

— șapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);

— căciulă;

— complet modular (scurtă exterioară, bluzon și pantalon golf);

— tricou;

— pulover;

— mănuși din material textil;

— ghete/bocanci;

— centură;

— ciorapi.
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Diverse

1. Cravată buc. 2 4

2. Fular bleumarin, din lână buc. 1 6

3. Mănuși din piele perechi 1 2

4. Mănuși din pânză perechi 1 1

5. Curea neagră, din piele buc. 1 6

6. Centură neagră, din piele buc. 1 6

7. Ciorapi bleumarin perechi 6 1

Accesorii

1.

Emblemă cu sigla Administrației

Naționale a Penitenciarelor,

pentru mânecă

buc. 11 3

2. Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.

3.

Însemn de grad pentru piept, 

cu inscripția ELEV 

buc. 10 1

4. Eghilet simplu, cu accesorii buc. 1 6 4



ANEXA Nr. 4

la regulament

R E G U L I

pentru aplicarea normelor de echipare a funcționarilor publici cu statut special
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Echiparea funcționarilor publici cu statut special din cadrul

Administrației Naționale a Penitenciarelor și asigurarea cu

echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de

echipament și regulilor de aplicare a acestora.

ARTICOLUL 2

(1) Normele de echipament prevăd articole și cantități de

echipament și materiale care se asigură gratuit. Acestea se

distribuie pentru folosință sau în consum, pe o perioadă de timp

stabilită, denumită durată de serviciu, cu excepția articolelor de

echipament prevăzute în normele nr. 1—6 din anexa nr. 2 la

regulament, care se distribuie în limita echivalentului valoric al

cotei-părți anuale.

(2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul

funcționarii publici conform normei nr. 6 se socotește în ani

calendaristici (1 ianuarie—31 decembrie), de la data de

1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv,

indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuția.

(3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele

pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament

special, de protecție și de lucru, durata de serviciu se calculează

în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosință, indiferent

dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantitățile de

materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane

maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a

perioadei de timp cât trebuie să fie menținute în folosință.

ARTICOLUL 3

Scoaterea din serviciu, cu vinovăție, a materialelor de

echipament distribuite în folosință înainte de îndeplinirea duratei

de serviciu constituie pagubă și se recuperează potrivit actelor

normative care reglementează răspunderea materială.

CAPITOLUL II

Reguli privind aplicarea normelor de echipament

A. Normele pentru echiparea funcționarilor publici,

ofițeri și agenți (normele 1—6 din anexa nr. 2 la regulament)

ARTICOLUL 4

Drepturile de echipament ale funcționarilor publici în

activitate se stabilesc anual, în funcție de cantitatea și durata de

serviciu prevăzute în norme, se asigură gratuit și se acordă în

limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor

prevăzute în norme, corespunzător încadrării în statele de

organizare.

1. Stabilirea și acordarea drepturilor

ARTICOLUL 5

(1) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale se recalculează

anual, în funcție de evoluția prețurilor, de Administrația Națională

a Penitenciarelor — Direcția economico-administrativă și se

comunică unităților penitenciare până la data de 30 noiembrie.

(2) Prețurile folosite pentru recalcularea echivalentului valoric

al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament sunt prețuri

medii obținute din prețurile rezultate în urma aplicării

procedurilor de achiziție de către structurile specializate ale

Administrației Naționale a Penitenciarelor și se comunică

unităților penitenciare până la data de 30 noiembrie.

(3) În situația în care pentru anumite articole de echipament

nu s-au aplicat proceduri de achiziție în anul în curs sau în cel

precedent, în mod excepțional și în absența unor indici statistici

de prețuri, în calculul echivalentului cotei-părți anuale se pot

utiliza și prețurile solicitate și comunicate de alte instituții publice

din sectorul de apărare și ordine publică.

(4) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de

echipament, metodologia de calcul și acordare a drepturilor de

echipament, prețurile de decontare a articolelor distribuite,

fondurile necesare, documentele și instrucțiunile de ordin tehnic

se stabilesc și se comunică unităților de către Administrația

Națională a Penitenciarelor — Direcția economico-

administrativă.

ARTICOLUL 6

(1) Funcționarii publici, în limita echivalentului valoric al cotei-

părți anuale, pot primi:

a) numai echipament, care se acordă, în primul an,

absolvenților instituțiilor de învățământ și celor încadrați din

sursă externă;

b) echipament pentru completarea uniformei și diferența în

bani;

c) numai bani.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul

administrației penitenciare, care, prin natura activității, sunt

obligați să poarte, în majoritatea timpului, ținută civilă, pot primi

drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau

numai în parte, iar diferența, în articole de echipament pentru

completarea uniformei.

(3) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza

funcției din statul de organizare al unității în care este prevăzut

și încadrat fiecare ofițer sau agent de penitenciare.

(4) Ministrul justiției, directorul general al Administrației

Naționale a Penitenciarelor și directorii de unități au obligația să

stabilească până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru

anul următor, prin decizie scrisă, încadrarea nominală la drepturi

de echipament a funcționarilor publici cu statut special, la

categoriile stabilite la alin. (1), pe formațiuni, compartimente sau

locuri de muncă.

(5) Prin ordin al ministrului justiției, decizie a directorului

general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și a

directorilor de unități, funcționarii publici încadrați la categoria

„echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani”

pot fi încadrați la categoria „numai bani”, dacă fac dovada că la

data întocmirii cererilor de echipament au o uniformă

regulamentară, completă și în bună stare.

(6) Directorii de direcții din cadrul Ministerului Justiției,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

respectiv directorii de unități au obligația să dispună, de regulă

până la 30 noiembrie, verificarea uniformei de oraș și a celei de

serviciu pentru toți funcționarii publici, în raport cu natura

misiunilor stabilite prin fișa postului și cu cerințele privitoare la

portul uniformei.

(7) Funcționarii publici care își modifică în cursul anului

funcția din statul de organizare al unității și, implicit, încadrarea

la alte drepturi de echipament beneficiază de echipament sau,

după caz, de bani, proporțional cu activitatea desfășurată.



ARTICOLUL 7

(1) Anual, până la data de 15 decembrie a anului în curs,

funcționarii publici sunt obligați să solicite, prin cererile de

echipament, articolele de echipament necesare pentru anul

următor, după cum urmează:

a) funcționarii publici încadrați la categoria „echipament

pentru completarea uniformei și diferența în bani” pot solicita

numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar

diferențele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de

echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de

echipament se acordă începând cu semestrul II al anului de

referință, în funcție de nivelul fondurilor alocate;

b) funcționarii publici încadrați la categoria „numai bani”

solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament.

Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă începând

cu semestrul II al anului de referință, în funcție de nivelul

fondurilor alocate.

(2) Prin cererile de echipament se pot solicita numai

articolele și cantitățile cuprinse în norme, potrivit datelor

antropometrice.

(3) Cererile de echipament se analizează și se avizează de

șeful nemijlocit și se aprobă, după caz, de directorii de direcții

din cadrul Ministerului Justiției, de directorul general al

Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv de directorii

de unități. După înregistrare, responsabilul sectorului

echipament verifică și centralizează cererile pe categorii de

funcționari publici, articole și date antropometrice și transmite

necesarul de echipament structurilor logistice din cadrul

Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform

instrucțiunilor emise anual în acest sens. Pentru funcționarii

publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiției și

celorlalte unități subordonate acestuia care au încadrați

funcționari publici cu statut special, verificarea și centralizarea

cererilor pe categorii de funcționari publici, articole și date

antropometrice se realizează de Direcția financiar-contabilă,

care transmite necesarul de echipament Direcției investiții și

administrarea serviciilor, conform instrucțiunilor emise anual în

acest sens.

(4) Funcționarii publici care la data întocmirii cererii de

echipament au mai puțin de 3 ani până la limita de vârstă până

la care pot fi menținuți în activitate se pot încadra la categoria

„numai bani”, indiferent de funcția îndeplinită, dacă fac dovada

că dispun de o uniformă regulamentară, completă și în bună

stare.

ARTICOLUL 8

Funcționarii publici care au primit drepturile de echipament

sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de

cerere, pot primi articolele de echipament la prețurile

comunicate, după caz, de Direcția economico-administrativă,

respectiv Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului

Justiției, cu achitarea contravalorii lor și în limita stocurilor

existente.

ARTICOLUL 9

Funcționarii publici pot cere, în scris, substituirea unor

articole de echipament din cele solicitate prin cererea anuală,

în funcție de existentul în depozit și în limita echivalentului

valoric al cotei-părți anuale sau cu achitarea eventualelor

diferențe.

ARTICOLUL 10

(1) Articolele de echipament prevăzute de norme se execută

pe categorii de funcționari publici, ofițeri și agenți, bărbați și

femei, în producție de serie sau pe măsuri și cu probe

individuale.

(2) Echipamentul executat în producție de serie se

achiziționează, de regulă, centralizat.

ARTICOLUL 11

(1) Acordarea echipamentului se face de două ori pe an.

Articolele din componența uniformei de vară se distribuie până

la data de 30 iunie a anului de referință, iar articolele din

componența ținutei de iarnă se distribuie până la data de

15 noiembrie a anului de referință.

(2) Achitarea drepturilor de echipament în bani se efectuează

începând cu semestrul II al anului de referință, la valoarea

cotei-părți valabile la data plății, în funcție de fondurile alocate.

ARTICOLUL 12

Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în

bani nu este impozabilă.

2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie

ARTICOLUL 13

(1) Articolele din componența uniformei de ceremonie se

acordă gratuit ofițerilor cu funcții de conducere, până la șef

serviciu inclusiv, numai în natură.

(2) Funcționarii publici cu drept de port al uniformei de

ceremonie primesc articolele de echipament în limita

echivalentului valoric al cotei-părți anuale, calculată începând

cu prima zi a lunii în care au fost numiți în astfel de funcții.

Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din

luna în care au fost eliberați din funcție.

3. Drepturi la înaintarea în grad profesional

ARTICOLUL 14

(1) Ofițerii înaintați la gradul de chestor au dreptul în anul

respectiv la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți

anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme pentru

ofițeri.

(2) Ofițerii înaintați la gradul de chestor, în anul respectiv, pe

lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți anuale

a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofițeri,

primesc o singură dată și accesoriile corespunzătoare noului

grad, respectiv paspoal pentru vipușcă și lampas pentru două

costume.

ARTICOLUL 15

(1) Agenții de penitenciar înaintați la gradul de ofițer au

dreptul în anul respectiv, în funcție de noua încadrare în statul

de organizare, la echipamentul sau echivalentul valoric al

cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în

normele pentru ofițeri.

(2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scade valoarea

echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la

data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipație și sumele

de bani primite în contul acestor drepturi.

(3) Echipamentul specific gradului de agent solicitat prin

cerere și nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie

din modelul celui prevăzut pentru funcționarii publici ofițeri.

ARTICOLUL 16

Ofițerii și agenții de penitenciar înaintați la gradul următor, în

anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al

cotei-părți anuale a articolelor de echipament aferent corpului

din care fac parte, primesc numai o singură dată și accesoriile

corespunzătoare noilor grade.
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ARTICOLUL 17

Ofițerii avansați chestori și agenții avansați ofițeri care nu își

pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite

pot primi, pe bază de cerere scrisă, echipamentul necesar, iar

valoarea care depășește drepturile de echipament se consideră

anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.

ARTICOLUL 18

Ofițerii și agenții trimiși la studii sau cu misiuni în străinătate,

dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi pentru completarea

uniformei, cu anticipație, pe bază de cerere scrisă, aprobată de

directorul unității, echipament din drepturile prevăzute pentru

anul următor, în limita cotei-părți anuale valabile la data

solicitării.

4. Drepturile acordate cu ocazia transferului sau detașării

ARTICOLUL 19

(1) Drepturile de echipament ale funcționarilor publici din

sistemul penitenciar care se transferă în afara sistemului

penitenciar se lichidează la data transferului.

(2) Calcularea valorii drepturilor de echipament se face la

valoarea prețurilor de achiziție în vigoare la data când se

efectuează transferul persoanei respective.

(3) Contravaloarea eventualelor articole de echipament

primite cu anticipație se restituie la prețurile în vigoare la data

distribuției.

(4) Măsura lichidării drepturilor de echipament se

menționează expres în documentele de transfer.

ARTICOLUL 20

(1) Funcționarii publici mutați dintr-o unitate în alta în cadrul

sistemului penitenciar sunt alocați la drepturi de către unitatea la

care au fost mutați.

(2) Funcționarilor publici mutați în cursul anului dintr-o unitate

în alta în cadrul sistemului penitenciar li se asigură, cu prioritate,

drepturile de echipament de către unitatea din care au fost

mutați. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de

unitățile în care au fost mutați funcționarii publici respectivi.

(3) Unitatea din care au fost mutați funcționarii publici va

comunica noii unități, prin copie xerox, cererea de echipament

sau, după caz, carnetul privind situația drepturilor anuale de

echipament, situația drepturilor de echipament cuvenite în anul

mutării, situația articolelor de echipament primite, situația privind

contravaloarea cotei-părți acordate și diferențele de acordat.

(4) Unitatea din care funcționarul public respectiv se mută

este obligată să actualizeze situația drepturilor de echipament,

să întocmească o copie xerox a cererii de echipament sau, după

caz, a carnetului privind situația drepturilor anuale de

echipament, semnată de responsabilul sectorului, directorul

adjunct economico-administrativ (similar) și funcționarul public

respectiv, după care aceasta va fi trimisă la unitatea unde

persoana a fost mutată.

(5) Originalul cererilor de echipare sau, după caz, al

carnetului privind situația drepturilor anuale de echipament se

arhivează în unitatea emitentă și constituie document justificativ

pentru drepturile acordate.

(6) Pe baza datelor transmise, unitatea la care se mută

funcționarul public are obligația să întocmească o nouă cerere

de echipare sau un nou carnet privind situația drepturilor anuale

de echipament.

ARTICOLUL 21

Funcționarii publici detașați sunt alocați și primesc drepturile

de echipament de la unitatea de la care se detașează, indiferent

de durata detașării.

5. Drepturi la acordarea gradului profesional, încadrarea din

sursă externă și la reîncadrare

ARTICOLUL 22

(1) Absolvenții instituțiilor de învățământ și cei încadrați din

sursă externă în corpul funcționarilor publici, la acordarea

gradului de ofițer sau agent, au dreptul, în primul an, la:

— articolele de echipament prevăzute de normele prevăzute

pentru aceștia;

— articolele de echipament prevăzute pentru prima echipare

care se distribuie în plus față de norma specifică fiecărei

categorii de funcționari sau echivalentul valoric al acestora.

(2) Echipamentul prevăzut a se distribui numai o singură dată

la dobândirea calității de funcționar public se compune din:

o șapcă de iarnă (pălărie pentru femei), un costum cu

2 pantaloni lungi (fustă în loc de un pantalon pentru femei)

pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi,

o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearșafuri,

două fețe de pernă, o pătură și accesoriile aferente — însemne

de grad și ecusoane.

(3) Funcționarilor publici încadrați direct în activitate, cărora

trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui

echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea

care depășește cota-parte anuală se consideră anticipație în

contul drepturilor de echipament pe anul următor.

(4) Diferența dintre echivalentul valoric al cotei-părți anuale

a drepturilor de echipament și valoarea echipamentului primit

se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de

echipament.

ARTICOLUL 23

(1) Echipamentul sau echivalentul valoric al articolelor

prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea

gradului se acordă, de regulă, în anul încadrării, indiferent de

data încadrării sau reîncadrării, în funcție de stocurile

disponibile, respectiv de fondurile alocate.

(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ, funcționarilor

publici încadrați din sursă externă, precum și funcționarilor

publici reîncadrați în activitate după un an de la încetarea

raporturilor de muncă li se calculează drepturile de echipament

astfel:

— din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în

activitate a avut loc până la data de 30 noiembrie inclusiv a

acelui an;

— din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în

activitate a avut loc după data de 30 noiembrie a anului

respectiv.

(3) Funcționarii publici reîncadrați în activitate au dreptul la

echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de

echipament cuvenite pentru anul respectiv, mai puțin

contravaloarea articolelor care se acordă o singură dată.

ARTICOLUL 24

(1) Funcționarii publici care au fost reîncadrați în același an

calendaristic (1 ianuarie—31 decembrie) în care le-au încetat

raporturile de muncă și care la acel moment au primit drepturile

de echipament pe întregul an vor primi drepturile de echipament

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situația în

care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, funcționarii

publici au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părți

anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.

(2) Funcționarilor publici reîncadrați în activitate în același an

de activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă,

li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă,

iar valoarea care depășește cota-parte anuală se consideră

anticipație în contul drepturilor de echipament pe anul următor.
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6. Restanțe, anticipații

ARTICOLUL 25

(1) Prin drepturi de echipament restante se înțelege articolele

de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate

prin cererea de echipament și a căror valoare a fost reținută din

cota-parte anuală, precum și sumele de bani neprimite în cadrul

drepturilor cuvenite.

(2) Restanțele în echipament sau bani se asigură, cu

prioritate, până la data de 30 iunie a anului următor, dacă nu a

fost posibilă acordarea echipamentului la termenul legal.

(3) Acordarea restanțelor sub formă bănească se face la

solicitarea funcționarilor publici, pe bază de cerere aprobată de

directorul unității, ca urmare a deciziei directorului general al

Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(4) Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile

folosite la calculul cotei-părți anuale a drepturilor de echipament,

la data acordării.

(5) Nu se consideră restanțe și nu se mai acordă articolele de

echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel

puțin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a

anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate

dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.

ARTICOLUL 26

(1) Acordarea cu anticipație, cu excepția anului în curs, a

echivalentului valoric al cotei-părți anuale este interzisă.

(2) Se pot acorda cu anticipație unele articole de echipament

în situații cum sunt: asigurarea unui nou echipament, uzarea

prematură ca urmare a unor condiții deosebite de muncă într-o

perioadă de timp determinată; când unii funcționari, datorită

conformației fizice și portului natural al echipamentului, îl uzează

mai mult decât în mod normal.

(3) Distribuirea cu anticipație a echipamentului se aprobă de

directorul unității, în limita stocului disponibil.

(4) Echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipație se

înscrie în cererea de echipament, în rubrica „anticipații”.

(5) Pentru obținerea aprobării de distribuire cu anticipație a

unor articole de echipament, funcționarii publici depun cereri pe

cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de

încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au

dreptul la articolele respective, suportă integral contravaloarea

materialelor primite, la prețurile din lista de prețuri comunicată de

Direcția economico-administrativă, în vigoare la data distribuției,

sau le restituie în natură în stare nouă.

ARTICOLUL 27

(1) Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare,

funcționarii publici pot solicita unele articole de echipament

peste limita cotei-părți anuale, contra cost, acestea fiind

solicitate prin cerere separată.

(2) Articolele solicitate suplimentar se distribuie, în limita

stocurilor disponibile, numai după achitarea integrală a

contravalorilor la casieria unității.

7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu

ARTICOLUL 28

(1) Data încetării drepturilor de echipament ale funcționarilor

publici se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au

încetat raporturile de serviciu.

(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:

a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit

echipamentul solicitat prin cerere, drepturile se consideră legal

acordate, cu excepția cazului în care încetarea raporturilor de

serviciu se face prin demisie;

b) dacă nu s-au distribuit drepturile de echipament solicitate,

se acordă echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru

lunile de activitate;

c) echipamentul primit pe bază de cerere, cu anticipație,

pentru anul următor, se recuperează integral de la beneficiari

prin achitarea contravalorii lor la prețurile comunicate de Direcția

economico-administrativă, la data distribuției.

(3) În cazul în care încetarea raporturilor de serviciu se face

prin demisie, funcționarii publici restituie contravaloarea

echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părți

corespunzătoare lunilor rămase până la sfârșitul anului.

ARTICOLUL 29

(1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea

raporturilor de serviciu, se actualizează în mod obligatoriu

situația cu drepturile pe anul respectiv, ținându-se cont simultan

de următoarele:

a) ca drepturi, se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate

din anul respectiv și valoarea restanțelor, calculată la valoarea

financiară a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament în

vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;

b) ca distribuții, se trece valoarea drepturilor de echipament

primite până la data încetării raporturilor de serviciu —

echipament și bani, inclusiv anticipațiile.

(2) Diferența rezultată constituie drepturile de echipament la

încetarea raporturilor de serviciu. Dacă pentru anul în curs

valoarea distribuțiilor este mai mare decât valoarea drepturilor

cuvenite, diferența în plus se recuperează doar în cazul încetării

raporturilor de muncă prin demisie.

ARTICOLUL 30

(1) În caz de deces, urmașii funcționarilor publici decedați în

timpul activității primesc valoarea echipamentului restanță,

precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se

cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până

inclusiv în luna când a intervenit decesul.

(2) Echipamentul distribuit cu anticipație sau valoarea

acestuia nu se mai recuperează.

ARTICOLUL 31

La încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici,

unitățile sunt obligate să le aducă la cunoștință, sub semnătură

pe nota de lichidare, că au următoarele obligații:

a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme

uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea,

cumpărarea, precum și purtarea în public de către persoane

civile a uniformei de funcționar sau a unor articole din

compunerea acesteia;

b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de

care dispune, eliminând accesoriile și însemnele specifice.

ARTICOLUL 32

(1) După încetarea raporturilor de serviciu, funcționarii publici

nu mai au dreptul de a purta uniforma specifică de penitenciare,

cu excepția personalului căruia i s-a acordat acest drept prin

ordin al ministrului justiției.

(2) Acordarea dreptului de a purta uniforma specifică de

penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se face la

propunerea directorului general al Administrației Naționale a

Penitenciarelor, în baza unei solicitări scrise din partea

persoanei respective.

ARTICOLUL 33

Funcționarii publici cu statut special cărora le-au încetat

raporturile de serviciu și care au dreptul, potrivit legii, de a purta

uniformă sunt obligați să respecte prevederile prezentului

regulament.
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ARTICOLUL 34

La încetarea raporturilor de serviciu înaintea împlinirii unei

vechimi de un an în activitate, funcționarii publici sunt obligați

să restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau

în bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor rămase până

la sfârșitul anului.

8. Rezolvarea drepturilor de echipament ale funcționarilor

publici puși la dispoziție sau suspendați din funcție

ARTICOLUL 35

Funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de

serviciu prin demisie, ca urmare a aplicării unei sancțiuni

disciplinare sau în urma unei hotărâri judecătorești, le este

interzis dreptul de a purta uniformă de penitenciare.

ARTICOLUL 36

(1) Funcționarii publici puși la dispoziție, față de care s-a pus

în mișcare acțiunea penală sau care sunt judecați în stare de

libertate ori liberați provizoriu pe cauțiune, dar care îndeplinesc

anumite sarcini și atribuții de serviciu, beneficiază în continuare

de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.

(2) Funcționarii publici suspendați din funcție ca urmare a

arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de

echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora

procedându-se astfel:

a) dacă, ca urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire

penală ori achitării, precum și a încetării urmăririi penale ori

procesului penal, funcționarii publici au fost repuși în toate

drepturile anterioare, aceștia primesc drepturile de echipament

avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privați pe

perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit

demisia sau pensionarea funcționarilor publici, la data repunerii

în drepturile anterioare, aceștia beneficiază de drepturile de

echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat

raporturile de serviciu;

b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei

hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au

beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau

grațiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanțe; dacă au

primit drepturi de echipament înainte de data suspendării,

funcționarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit

în natură sau în bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor

rămase până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare

datei suspendării din funcție.

(3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din inițiativa

funcționarilor publici, aceștia nu beneficiază de drepturile de

echipament, cu excepția funcționarilor publici suspendați pentru

activitate sindicală.

(4) În cazul în care funcționarul public cu statut special și-a

încasat integral drepturile de echipament pentru anul în curs,

înainte de suspendarea activității, contravaloarea drepturilor se

recuperează integral pe durata suspendării, la lichidarea lunii

precedente suspendării activității.

9. Alte drepturi

ARTICOLUL 37

Funcționarii publici femei și bărbați care beneficiază de

concediu pentru creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de

2 ani sau de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap

până la împlinirea vârstei de 3 ani primesc integral drepturile de

echipament.

ARTICOLUL 38

(1) Personalul de cult angajat permanent în unitate poate

primi gratuit următoarele articole de echipament cu specific

religios, în cantitățile și la termenele următoare:

— culion — 1 buc./3 ani, stihar — 1 buc./5 ani, brâu —

1 buc./5 ani, mânecuțe — 1 pereche/5 ani, felon — 1 buc./5 ani,

patrafir — 2 buc./3 ani, reverendă — 2 buc./3 ani, pantofi —

1 pereche/an, ghete — 1 pereche/3 ani, procovețe —

1 complet/5 ani.

(2) Articolele se evidențiază în contabilitate și reprezintă

inventar de unitate.

(3) Articolele de cult primite cu titlu de donație, sponsorizări

sau alte forme de către unitatea de penitenciar și care intră în

patrimoniul acesteia se înregistrează în evidența contabilă și

constituie obiecte de inventar.

B. Norme pentru înzestrarea cu echipament specific

ARTICOLUL 39

(1) Echipamentul special, de protecție și de lucru reprezintă

articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în

procesul de desfășurare a activităților specifice, pentru a fi

protejate împotriva factorilor de risc.

(2) Echipamentul special, de protecție și de lucru se folosește

numai de persoanele care au acest drept, în locurile și pentru

activitățile reglementate.

(3) Asigurarea unui nou echipament se realizează numai

după îndeplinirea duratei normelor de utilizare și predarea celui

vechi la depozitul unității.

ARTICOLUL 40

Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată

de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare

și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale

nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.

ARTICOLUL 41

În raport de nevoi, Direcția economico-administrativă din

Administrația Națională a Penitenciarelor poate aproba

înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu

altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de

protecție.

ARTICOLUL 42

Degradarea sau pierderea echipamentului special, de

protecție și de lucru înainte de expirarea termenului de utilizare

prevăzut de norme nu obligă instituția în ceea ce privește

asigurarea unui nou echipament și atrage răspunderea celor

vinovați pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

C. Acordarea drepturilor în cazul distrugerii echipamentului

ARTICOLUL 43

Este interzisă distribuirea gratuită către personal a articolelor

de echipament, echipament special, de protecție și de lucru în

locul celor pierdute, distruse sau degradate prematur, cu

excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea

s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi

înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost

provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau forță

majoră. În aceste situații se procedează conform prevederilor

legale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat

acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie

gratuit în stare nouă.

ARTICOLUL 44

În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obține

aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea

funcționarilor publici acesta se distribuie contra cost la prețurile

în vigoare la data respectivă.
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ANEXA Nr. 5
la regulament

D O C U M E N T E  J U S T I F I C A T I V E

privind evidența drepturilor anuale de echipament pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției,

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate
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A.

Ministerul Justiției

Administrația Națională a Penitenciarelor

Penitenciarul ...........................................

Anul ����. 

OFIȚERI ȘI AGENȚI — BĂRBAȚI

De acord

Director, 

(semnătura)

..........................

Detalii Nr. Talia Grosimea

Coifură X X

Îmbrăcăminte X

Cămașă X

Încălțăminte X

Centură X X

R A P O R T

nr. ...�./anul �............

Gradul profesional ���.. numele și prenumele ������

locul de muncă �����. pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

Nr. 

crt.

Denumire articol U/M

Cantitate/

an, conform

normei

Preț

achiziție

Restanțe

ECHIPAMENT

Nr. operațiune

din evidență 

și data

distribuției

Solicitat Distribuit

Cantitate

Valoare 

(4x5)

Cantitate

Valoare 

(4x7)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uniformă de oraș

1. Șapcă camgarn buc. 1/3

2. Șapcă tergal buc. 1/3

3. Căciulă buc. 1/6

4.

Costum camgarn:    

— sacou;    

— doi pantaloni

buc. 1/3

5.

Costum tergal:    

— sacou;    

— doi pantaloni

buc. 1/3 

6. Bluzon buc. 1/3

7. Scurtă cu guler și mesadă buc. 1/6

8. Impermeabil buc. 1/4

9. Cămașă bleu buc 4/2 

10. Cămașă-bluză mânecă scurtă buc. 4/4

11. Cămașă-bluză mânecă lungă buc. 2/2

12. Pantofi de vară perechi 1/1

13. Pantofi de iarnă perechi 1/2

14. Ghete perechi 1/3

15. Cravată buc. 2/4

16. Fular lână buc. 1/6 

17. Mănuși din piele perechi 1/2

18. Curea neagră buc. 1/6 

19. Ciorapi bleumarin perechi 6/1

20.

Emblemă cu sigla Administrația Națională 

a Penitenciarelor pentru mânecă

buc. 11/3

21.

Suport pentru epolet cu însemne de grad 

pentru umăr

perechi 11/3

22. Petlițe perechi 1/3 

23. Eghilet cu accesorii perechi 1/6



Menționez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ținuta corespunzătoare.

Certific prin semnătură articolele, cantitățile, mărimile și taliile solicitate.

Semnătura

�������.

Data întocmirii ����.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uniforma de serviciu

1.

Costum:    

— șapcă    

— bluză    

— pantalon

buc. 2/2

2. Scurtă cu glugă și mesadă detașabilă buc 1/3

3. Tricou buc. 4/1

4. Costum termic buc. 2/2

5. Pantofi perechi 1/1

6. Bocanci perechi 1/2

7. Centură multifuncțională buc. 1/2 

8. Ciorapi bleumarin perechi 10/1

9.

Emblemă cu sigla Administrația Națională 

a Penitenciarelor pentru mânecă

buc. 3/2

10.

Suport pentru epolet cu însemne de grad 

pentru umăr

perechi 3/2

11. Ecuson nominal pentru piept buc. 3/2

RECAPITULAȚIA DREPTURILOR

— Drepturi cotă-parte pe anul curent ............................�. lei

— Se adaugă — reporturi ............................�. lei

— drepturi la prima echipare

Total drepturi pe anul curent

— Se scad — anticipații ............................�. lei

— drepturi primite la alte unități ............................�. lei

Rezultă drepturi pe anul curent

Valoarea echipamentului primit prin raport ............................�. lei

— Rezultă: — de achitat ............................�. lei

— reportat drepturi pe anul următor ............................�. lei

— anticipații (de reținut în anul următor) ............................�. lei

Verificat și luat în evidență

Responsabil de sector,
..................................

(semnătura)

N O T Ă:

Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon și cămăși-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu și accesoriile

necesare.



B.

Ministerul Justiției

Administrația Națională a Penitenciarelor

Penitenciarul ...........................................
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Anul ����. 

OFIȚERI ȘI AGENȚI — FEMEI

De acord

Director, 

(semnătura)

.........................

Detalii Nr. Talia Grosimea

Coifură X X

Îmbrăcăminte X

Cămașă X

Încălțăminte X

Centură X X

R A P O R T

nr. ...�./anul �............

Gradul profesional ���.. numele și prenumele ������

locul de muncă �����. pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

Nr. 

crt.

Denumire articol U/M

Cantitate/

an, conform

normei

Preț

achiziție

Restanțe

ECHIPAMENT

Nr. operațiune

din evidență 

și data

distribuției

Solicitat Distribuit

Cantitate

Valoare 

(4x5)

Cantitate

Valoare 

(4x7)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIFORMĂ DE ORAȘ

1. Șapcă camgarn buc. 1/3

2. Șapcă tergal buc. 1/3

3. Căciulă buc. 1/6

4.

Costum camgarn:   

— sacou;   

— doi pantaloni

buc. 1/3

5.

Costum tergal:   

— sacou;   

— doi pantaloni

buc. 1/3

6. Bluzon buc. 1/3

7. Scurtă cu guler și mesadă buc. 1/6

8. Impermeabil buc. 1/4

9. Cămașă bleu buc. 4/2 

10. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 4/4

11. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 2/2

12. Pantofi de vară perechi 1/1

13. Pantofi de iarnă perechi 1/2

14. Ghete perechi 1/3

15. Cravată buc. 2/4

16. Fular din lână buc. 1/6 

17. Mănuși din piele perechi 1/2

18. Curea neagră buc. 1/6 

19. Ciorapi bleumarin perechi 6/1

20.

Emblemă cu sigla Administrației Naționale a

Penitenciarelor pentru mânecă

buc. 11/3

21.

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru

umăr

perechi 11/3

22. Petlițe perechi 1/3 

23. Eghilet cu accesorii perechi 1/6



Menționez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ținuta corespunzătoare.

Certific prin semnătură articolele, cantitățile, mărimile și taliile solicitate.

Semnătura

�������.

Data întocmirii ����.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uniforma de serviciu

1.

Costum:   

— șapcă   

— bluză   

— pantalon

buc. 2/2

2. Scurtă cu glugă și mesadă detașabilă buc. 1/3

3. Tricou buc. 4/1

4. Costum termic buc. 2/2

5. Pantofi perechi 1/1

6. Bocanci perechi 1/2

7. Centură multifuncțională buc. 1/2 

8. Ciorapi bleumarin perechi 10/1

9.

Emblemă cu sigla Administrației Naționale 

a Penitenciarelor pentru mânecă

buc. 3/2

10.

Suport pentru epolet cu însemne de grad 

pentru umăr

perechi 3/2

11. Ecuson nominal pentru piept buc. 3/2

RECAPITULAȚIA DREPTURILOR

— Drepturi cotă-parte pe anul curent ............................�. lei

— Se adaugă — reporturi ............................�. lei

— drepturi la prima echipare

Total drepturi pe anul curent

— Se scad — anticipații ............................�. lei

— drepturi primite la alte unități ............................�. lei

Rezultă drepturi pe anul curent

Valoarea echipamentului primit prin raport ............................�. lei

— Rezultă: — de achitat ............................�. lei

— reportat drepturi pe anul următor ............................�. lei

— anticipații (de reținut în anul următor) ............................�. lei

Verificat și luat în evidență

Responsabil de sector,
..................................

(semnătura)

N O T Ă:

Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon și cămăși-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu și accesoriile

necesare.


