
Nr. 
crt. Denumire articol U/M

Preţ 
achiziţie Cantitate

Valoare achiziţie la 
nivel de normă

Durată de 
serviciu (ani)

Cotă parte 
anuală 2015 

(lei)
1. Costum (şapcă, bluză pantalon) buc 214,52 2 429,04 2 214,52
2. Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă buc 326,12 1 326,12 3 108,71
3. Tricou mânecă lungă buc 24,80 2 49,60 1 49,60
4. Tricou mânecă scurtă buc 22,32 2 44,64 1 44,64
5. Costum termic buc 105,40 2 210,80 2 105,40
6. Pantofi buc 104,16 1 104,16 1 104,16
7. Bocanci buc 145,08 1 145,08 2 72,54
8. Centură multifuncţională buc 69,44 1 69,44 2 34,72
9. Ciorapi buc 3,60 10 36,00 1 36,00
10. Emblemă cu sigla ANP buc 7,44 3 22,32 2 11,16
11. Suport grad umăr buc 21,08 3 63,24 2 31,62
12. Ecuson nominal per 4,96 3 14,88 2 7,44

TOTAL 1.048,92 1.515,32 820,51

Nr. 
crt. Denumire articol U/M

Preţ 
achiziţie Cantitate

Valoare achiziţie la 
nivel de normă

Durată de 
serviciu (ani)

Cotă parte 
anuală  (lei)

1 Costum (şapcă, bluză pantalon) buc 214,52 2 429,04 2 214,52
2 Căciulă buc 150,00 1 150,00 6 25,00 preţ estimat
3 Pantalon vară per 120,00 2 240,00 2 120,00
4 Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă buc 326,12 1 326,12 3 108,71
5 Tricou mânecă lungă buc 24,80 4 99,20 2 49,60 cu guler
6 Tricou mânecă scurtă buc 22,32 4 89,28 2 44,64 cu guler
7 Costum termic buc 105,40 2 210,80 2 105,40
8 Pantofi buc 104,16 1 104,16 1 104,16
9 Pantofi vară per 140,00 1 140,00 1 140,00 preţ estimat

10 Bocanci buc 145,08 1 145,08 2 72,54
11 Centură multifuncţională buc 69,44 1 69,44 2 34,72
12 Ciorapi buc 3,60 10 36,00 1 36,00
13 Emblemă cu sigla ANP buc 7,44 11 81,84 2 40,92
14 Suport grad umăr buc 21,08 3 63,24 2 31,62
15 Ecuson nominal per 4,96 3 14,88 2 7,44

TOTAL 1.458,92 2.199,08 1.135,27
impact 3.714.168 315

Modificare art. 11 alin. 2 din Anexa nr. 4 la OMJ 2908/C/2013

UNIFORMA DE SERVICIU -  PROPUS

UNIFORMĂ DE SERVICIU - ACTUAL



Modificare art. 7 alin.  1 din Anexa nr. 4 la OMJ 2908/C/2013

c) Funcţionarii publici încadraţi la categoria ,,numai bani'' solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă 
în condiţiile art. 11 alin.2 la prezentul ordin.

Pentru achitarea drepturilor de echipament, directorul unităţii penitenciare va dispune întocmirea statelor de plată reprezentând 1/12 din sumele stabilite a fi acordate în 
bani din drepturile de echipament cuvenite funcţionarilor publici cu statut special, conform echivalentului valoric al cotei părţi anuale în vigoare la data acordării, care vor fi 
achitate lunar, începând cu prima lună a anului.

a) Funcţionarii publici încadraţi la categoria ,,echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani'', pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea 
uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă în 
condiţiile art. 11 alin 2 la prezentul ordin.

b) Pentru articolele de echipament solicitate prin cerere, valoarea acestora se reţine din cota de echipare anuală aferentă normei pentru care a fost făcută solicitarea.  
Contravaloarea acestor articole, reţinută din cota de echipare anuală, se acordă, integral, in primul trimestru al anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea acestora 
în anul pentru care au fost solicitate.



preţ estimat

preţ estimat



c) Funcţionarii publici încadraţi la categoria ,,numai bani'' solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă 
în condiţiile art. 11 alin.2 la prezentul ordin.

Pentru achitarea drepturilor de echipament, directorul unităţii penitenciare va dispune întocmirea statelor de plată reprezentând 1/12 din sumele stabilite a fi acordate în 
bani din drepturile de echipament cuvenite funcţionarilor publici cu statut special, conform echivalentului valoric al cotei părţi anuale în vigoare la data acordării, care vor fi 
achitate lunar, începând cu prima lună a anului.

a) Funcţionarii publici încadraţi la categoria ,,echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani'', pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea 
uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă în 
condiţiile art. 11 alin 2 la prezentul ordin.

b) Pentru articolele de echipament solicitate prin cerere, valoarea acestora se reţine din cota de echipare anuală aferentă normei pentru care a fost făcută solicitarea.  
Contravaloarea acestor articole, reţinută din cota de echipare anuală, se acordă, integral, in primul trimestru al anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea acestora 
în anul pentru care au fost solicitate.


