
SECŢIUNEA	1:	Uniforma	de	ceremonie	
Art.	1:	Şapca	
Se	confecţionează	din	stofă	de	culoare	albastru-marin.	
Se	compune	din	calotă,	bandă	şi	cozoroc.	
Calota	este	de	formă	ovală	şi	este	întinsă	cu	sârmă	de	oţel	pentru	a-şi	menţine	forma,	uşor	
ridicată	în	partea	din	faţă.	
Pe	bandă	se	aplică	o	ţesătură	sau	o	panglică	din	mătase,	 ţesută	cu	desen	reprezentând	
frunze	de	stejar,	de	culoare	bleumarin.	
Cozorocul	este	de	culoare	neagră,	de	formă	ovală	şi	se	îngustează	spre	capete.	
Se	fixează	pe	bandă	prin	coasere,	la	un	unghi	de	45	grade.	
Deasupra	benzii	se	montează	un	şnur	parmac	dublu,	de	culoare	galbenă.	
Şapca	are	aplicată	pe	bandă,	în	faţă,	la	centru,	emblema	pentru	coifură.	
Şapca	 are	 panglica	 textilă	 ţesută	 cu	 desen	 reprezentând	 frunze	 de	 stejar,	 de	 culoare	
albastru-marin.	Calota	are	vipuşcă	din	paspoal	galben.	
Şapca	are	aplicate	pe	cozoroc	frunze	de	stejar,	brodate	cu	fir	metalic	de	culoare	galbenă.	
Art.	2:	Pălăria	pentru	femei	
Se	confecţionează	din	fetru	de	culoare	albastru-marin.	
Deasupra	 borului	 se	 montează	 o	 panglică	 din	 mătase,	 de	 culoare	 albastru-marin,	 cu	
broderie	cu	frunze	de	stejar.	În	faţă,	pe	bandă,	se	montează	emblema	pentru	coifură.	
Art.	3:	Costumul	
1.Sacoul	
Se	confecţionează	din	stofă	de	culoare	albastru-marin.	Are	revere	clasice	şi	se	încheie	la	
două	rânduri	de	nasturi	din	metal	cu	diametrul	de	2	cm,	alţi	2	nasturi	fiind	montaţi	mai	
sus,	puţin	lateral.	
Pe	reverul	sacoului,	la	centru	şi	la	4	mm	de	la	marginea	de	jos	a	acestuia,	se	aplică	petliţele.	
Pieptul	stâng	este	petrecut	peste	pieptul	drept.	Ambii	piepţi,	sub	talie,	sunt	prevăzuţi	cu	
câte	un	buzunar	ascuns,	cu	clapă	dreaptă,	iar	pe	pieptul	stâng,	în	partea	de	sus,	se	află	un	
buzunar	ascuns,	cu	sublaist.	
Spatele	este	confecţionat	din	două	bucăţi,	având	cusătură	pe	mijloc.	
Mâneca	 este	 dreaptă,	 fără	 manşetă	 şi	 este	 prevăzută	 cu	 4	 nasturi	 la	 terminaţie.	 Pe	
mânecile	sacoului	se	aplică	însemnele	de	grad	profesional.	
La	 5	 cm	 de	 umăr,	 pe	 mâneca	 stângă,	 se	 aplică	 un	 ecuson	 în	 formă	 de	 cerc	 cu	 sigla	
Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor.	
Pe	umeri	sunt	prevăzuţi	epoleţi	din	acelaşi	material	şi	de	aceeaşi	culoare,	fixaţi	în	cusătura	
umărului,	 iar	 la	 capătul	 liber	 se	 prind	 cu	 nasturi.	 Pe	 epoleţi	 se	 fixează	 un	 suport	 din	
material	fond,	pe	care	se	aplică	prin	brodare	însemnele	de	grad.	Suportul	pentru	însemnul	
de	grad	este	de	mărimea	epoletului.	



Culoarea	nasturilor	şi	a	accesoriilor	este	galbenă.	
Sacoul	pentru	femei	are	aceeaşi	croială	cu	cel	descris	pentru	bărbaţi,	cu	deosebirea	că	se	
încheie	pe	partea	 stângă	 şi	 are	pense	pentru	bust.	 Pensele	de	bust	 de	pe	 ambii	 piepţi	
pornesc	din	cusătura	umărului,	ajungând	până	la	clapa	buzunarelor	laterale.	
2.Pantalonul	
Se	confecţionează	din	stofă	de	culoare	albastru-marin.	
Croiala	este	dreaptă,	clasică,	fără	manşetă.	Este	prevăzută	cu	două	buzunare	laterale,	pe	
cant,	şi	un	buzunar	la	spate.	Betelia	are	găici	pentru	curea.	
Pentru	chestor,	 în	părţile	 laterale	se	aplică	o	vipuşcă	de	0,25	cm	de	culoare	galbenă	şi	
lampas	 dublu	 de	 1,5	 cm	 de	 aceeaşi	 culoare,	 iar	 pentru	 celelalte	 categorii	 de	 ofiţeri	
pantalonii	de	ceremonie	au	montată	o	vipuşcă	de	0,25	cm	de	culoare	galbenă.	
Pantalonul	pentru	 femei	 se	 confecţionează	din	 stofă	de	 aceeaşi	 croială	 şi	 culoare	 ca	 şi	
pentru	bărbaţi,	cu	deosebirea	că	are	şliţul	pe	partea	laterală	stângă.	
3.Fusta	
Se	confecţionează	din	stofă	de	culoare	albastru-marin.	Are	croială	clasică,	având	betelie,	
fermoar	şi	şliţ	la	spate.	
Art.	4:	Scurta	din	stofă	
Se	 confecţionează	 din	 ţesătură	 tip	 bumbac,	 de	 culoare	 albastru-marin,	 având	mesadă	
detaşabilă.	
Scurta	se	încheie	cu	fermoar	ascuns,	pe	faţă	având	foran	cu	butoni	metalici.	
Spatele	este	drept,	confecţionat	cu	platcă.	 În	 talie	este	prevăzută	cu	un	şnur	ascuns	de	
ajustare.	
Scurta	este	prevăzută	cu	două	buzunare,	pe	cant,	în	partea	inferioară.	
Mâneca	este	dreaptă,	fără	manşetă,	iar	în	partea	de	jos	este	prevăzută	cu	bridă,	care	se	
fixează	cu	un	buton	metalic.	
La	 5	 cm	 de	 umăr,	 pe	 mâneca	 stângă,	 se	 aplică	 un	 ecuson	 în	 formă	 de	 cerc	 cu	 sigla	
Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor.	
Gulerul	este	drept	şi	pe	el	se	aplică	un	guler	din	blană	naturală	de	culoare	albastru-marin.	
Pe	umeri	sunt	prevăzuţi	epoleţi	din	acelaşi	material	şi	culoare,	fixaţi	în	cusătura	umărului,	
iar	la	capătul	liber	se	prind	cu	butoni	metalici	sau	nasturi.	Pe	epoleţi	se	fixează	un	suport	
din	material	 fond,	 pe	 care	 se	 aplică	 prin	 brodare	 însemnele	 de	 grad.	 Suportul	 pentru	
însemnul	de	grad	este	de	mărimea	epoletului.	
Scurta	se	poate	purta	şi	fără	mesadă	şi	guler.	
Scurta	pentru	femei	se	confecţionează	în	aceeaşi	croială	şi	de	aceeaşi	culoare	ca	şi	pentru	
bărbaţi,	cu	deosebirea	că	se	încheie	partea	dreaptă	peste	partea	stângă.	
Art.	5:	Cămaşa	
Se	confecţionează	din	ţesătură	de	bumbac	sau	tip	bumbac,	de	culoare	albă.	



Se	încheie	cu	nasturi	de	sus	până	jos	şi	are	gulerul	răsfrânt,	cu	colţ.	
Mâneca	are	manşetă	simplă,	încheiată	cu	2	nasturi.	
Cămaşa	pentru	femei	are	pense	pe	piept	şi	se	închide	partea	dreaptă	peste	partea	stângă.	
Art.	6:Pantofii	
Se	confecţionează	din	piele	naturală	de	culoare	neagră.	
Talpa	este	din	piele	naturală	sau	din	înlocuitori.	
Căputa	este	dintr-o	singură	bucată	şi	nu	are	ornamentaţii.	
Pantofii	 de	 vară	 se	 confecţionează	 cu	 perforaţii,	 iar	 pentru	 cadrele	 femei	 pot	 avea	
decupaje.	
Art.	7:	Fularul	
Se	confecţionează	din	fire	tip	lână	sau	din	mătase	de	culoare	albă.	
Art.	8:	Cravata	
Se	confecţionează	din	ţesătură	tip	mătase	de	culoare	albastru-marin,	cu	dungi	galbene	cu	
lăţimea	de	0,2	cm	dispuse	în	diagonală,	la	intervale	succesive	de	2,2	cm.	
Art.	9:	Eghiletul	cu	accesorii	
Se	confecţionează	din	şnur	împletit	de	culoare	galbenă	şi	se	compune	din	două	ramuri	
împletite,	 prinse	 una	 în	 prelungirea	 celeilalte,	 încadrate	 de	 un	 rând	 de	 şnur	 simplu.	
Ramurile	împletite	continuă	cu	câte	un	şnur	prevăzut	cu	nod	dublu.	La	terminaţie,	fiecare	
şnur	are	un	cui	din	metal	de	culoare	galbenă.	
Art.	10:	Emblema	cu	sigla	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	pentru	mânecă	
Se	 confecţionează	 pe	 suport	 textil	 de	 culoare	 albastru-marin,	 iar	 fondul	 pe	 care	 se	
montează	pajura	este	de	culoare	albă.	
Are	formă	rotundă.	În	partea	superioară	a	emblemei	este	brodat	cu	majuscule,	în	formă	
de	 arc	 de	 cerc,	 "MINISTERUL	 JUSTIŢIEI",	 iar	 în	 partea	 inferioară,	 "ADMINISTRAŢIA	
NAŢIONALĂ	A	PENITENCIARELOR".	
Cele	două	inscripţii	încadrează	pajura	pe	pieptul	căreia	este	montat	scutul	metalic	cu	5	
cartiere.	În	partea	de	jos	a	pajurei	este	brodat	cu	litere	majuscule	de	culoare	galben-auriu	
"PRO	PATRIA	ET	ORDINE	JURIS".	
Se	montează	pe	mâneca	stângă.	
Art.	11:	Însemnele	de	grad	profesional	
1.Epoletul	cu	însemn	de	grad	pentru	umăr	are	formă	dreptunghiulară	cu	lăţimea	de	5,5	
cm.	 Se	 confecţionează	 pe	 suport	 tare,	materialul	 fond	 fiind	 de	 culoare	 albastru-marin,	
realizat	pe	suport	textil	cu	frunze	de	stejar,	pe	care	se	aplică	prin	brodare	o	stea	de	culoare	
galbenă	cu	diametrul	de	3	cm.	Pe	suportul	textil	sunt	brodate	ramuri	cu	frunze	stilizate,	
care	formează	o	cunună	ce	încadrează	centrul	stelei.	Suportul	textil	este	bordurat	cu	linie	
de	 contur	 dreptunghiulară	 de	 0,4	 cm,	 de	 culoare	 galbenă.	 Epoletul	 se	 fixează	 printr-o	
bridă	din	piele	sintetică,	capsă	şi	buton	metalic	de	culoare	galbenă,	ştanţat	cu	însemnul	
specific.	



2.Însemnul	de	grad	profesional	pentru	mânecă	 la	uniforma	de	ceremonie	este	compus	
dintr-o	bandă	orizontală	de	5	cm	lăţime,	pe	care	sunt	brodate	două	benzi	orizontale	de	
culoare	galbenă,	de	2	cm	lăţime.	Însemnul	de	grad	profesional	pentru	mânecă	este	montat	
la	sacou	pe	faţa	mânecii	din	cusătură	în	cusătură,	la	o	distanţă	de	7	cm	de	la	terminaţie,	şi	
este	realizat	prin	brodare	pe	suport	textil	cu	frunze	de	stejar,	de	culoare	albastru-marin.	
 


