
ANEXA NR. 3  

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002) 

 

LEGITIMAȚIA DE SERVICIU ȘI INSIGNELE POLIȚIȘTILOR 

 

   

  ART. 1  

(1) Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care atestă statutul de funcționar 

public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

    ART. 2  

    Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor sunt confecționate în sistem duplex (față-verso), cu 

următorul conținut: 

    a) pentru Poliția Română și Poliția de Frontieră Română 

    - față: în partea de sus, central, rândul întâi – „ROMÂNIA”, rândul al doilea - "MINISTERUL 

AFACERILOR INTERNE" și rândul al treilea, titulatura: - „POLIȚIA ROMÂNĂ” sau, după caz – 

„POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în 

centru - stema României; în colțul din stânga jos,  ordonate de sus în jos, unele sub altele, se va înscrie 

titulatura documentului – „LEGITIMAȚIE”, gradul profesional, numele titularului și prenumele 

tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 

3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare); 

    - verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea – cu majuscule, structura din care face parte 

titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii – sigla 

unității respective, încadrată stânga-dreapta de seria (formată din 3 litere), respectiv numărul 

legitimației (format din maximum 5 cifre); sub numărul legitimației, aliniat la dreapta –„MINISTRUL 

AFACERILOR INTERNE” sau – „INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI”, respectiv – 

„INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”, în funcție de nivelul de acces; pe rândul 

următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a inspectorilor generali; în 

partea de jos, sub siglă, se consemnează mențiunea: - „VALABILĂ PÂNĂ LA” urmată de data 

valabilității formată din zi, lună, an, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în 

funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie – „ACCES GENERAL”, respectiv caseta cu 

nivelul de acces. 

b) pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

- față: în partea de sus, central, rândul întâi – „ROMÂNIA” și rândul al doilea – „MINISTERUL 

AFACERILOR INTERNE”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema 

României; în colțul din stânga jos,  ordonate de sus în jos, unele sub altele, se va înscrie titulatura 

documentului – „LEGITIMAȚIE”, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, 

prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 

cm, executată color (în ținută de reprezentare);  

- verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi – ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN 

CUZA”; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”; aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, 

se va înscrie - seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), 

mențiunea –„VALABILĂ PÂNĂ LA”, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; 

aliniat la dreapta –„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE” sau „RECTOR”, în funcție de nivelul de 

acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a rectorului 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, 



cu majuscule de culoare roșie – „ACCES GENERAL”, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe 

ultimul rând codul numeric personal al titularului. 

c) pentru Direcția Generală Anticorupție 

- față: în partea de sus, central, rândul întâi – „ROMÂNIA”, rândul al doilea – „MINISTERUL 

AFACERILOR INTERNE” și rândul al treilea, titulatura: - „DIRECȚIA GENERALĂ 

ANTICORUPȚIE”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema 

României; în colțul din stânga jos,  ordonate de sus în jos, unele sub altele, se va înscrie titulatura 

documentului – „LEGITIMAȚIE”, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, 

prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, 

executată color (în ținuta de reprezentare); 

    - verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea – cu majuscule, structura Direcției Generale 

Anticorupție din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în 

centru, sub data emiterii – sigla Direcției Generale Anticorupție, încadrată stânga-dreapta de seria 

(formată din 3 litere), respectiv numărul legitimației (format din maximum 5 cifre). Sub numărul 

legitimației, aliniat la dreapta –„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE” sau – „DIRECTOR 

GENERAL”, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a 

ministrului afacerilor interne sau a directorului general; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: 

mențiunea –„VALABILĂ PÂNĂ LA” urmată de data valabilității formată din zi, lună, an; pe rândul 

următor codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în funcție de nivelul de acces, cu 

majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL”, respectiv caseta cu nivelul de acces. 

d) pentru celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne aflate în subordinea/în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția celor prevăzute la lit. a), b) și c)  

- față: în partea de sus, central, rândul întâi – „ROMÂNIA” și rândul al doilea – „MINISTERUL 

AFACERILOR INTERNE”; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din 

dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie 

titulatura documentului – „LEGITIMAȚIE”; în colțul din stânga jos se vor înscrie, ordonate de sus în 

jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; 

în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în 

ținută de reprezentare);  

- verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea, cu majuscule, unitatea din care face parte 

titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla 

ministerului afacerilor interne; aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se va înscrie - 

seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea –

„VALABILĂ PÂNĂ LA”, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la 

dreapta –„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE”; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a 

ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de 

culoare roșie – „ACCES GENERAL”, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând codul 

numeric personal al titularului. 

ART. 3 

Modelele legitimației de serviciu, precum și cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în 

figurile 1-5, după cum urmează: pentru polițiștii din cadrul Poliției Române - figura 1; pentru polițiștii 

din cadrul Poliției de Frontieră Române - figura 2; pentru polițiștii din cadrul Academiei de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” - figura 3; pentru polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție - figura 

4; pentru polițiștii din cadrul unităților aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - 

figura 5. 

ART. 4 

(1) Insigna de polițist este însemnul oficial care atestă, alături de legitimația de serviciu prevăzută la 

art. 1, calitatea de polițist în activitate. 



(2) Insigna de polițist se eliberează numai pentru polițiștii din cadrul Poliției Române, Poliției de 

Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției Generale Anticorupție și pentru 

polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție. 

ART. 5 

(1) Insigna de polițist are forma unui scut cu o plăcuță dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, 

cu excepția celei de polițist din cadrul Direcției Generale Anticorupție, și este confecționată din 

tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. 

(2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe 

centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu. 

ART. 6 

(1) Fațada insignei conține elemente de identificare comune și elemente specifice unora dintre 

structurile din care fac parte polițiștii respectivi. 

(2) Elementele de identificare comune sunt următoarele: 

a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris 

„ROMÂNIA”; 

b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliției Române, a Poliției de Frontieră Române sau a 

Inspectoratului General pentru Imigrări, după caz; 

c) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă 

identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din cel mult 5 

cifre, care reprezintă identificarea numerică a polițistului. 

(3) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 6, cele pentru insignele polițiștilor din cadrul 

Poliției Române și pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție sunt 

prevăzute în modelul din figura 7, iar cele pentru insignele polițiștilor din  cadrul Poliției de Frontieră 

Române sunt prevăzute în modelul din figura 8. 

 (4) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Direcției Generale 

Anticorupție sunt prevăzute în modelul din figura 9 și se prezintă astfel: pe fond albastru, o spadă de 

argint, așezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de același metal, încrucișate 

în săritoare în partea de jos și ale căror extremități superioare ating garda armei; în exergă, între un 

cerc liniar auriu, la interior, și unul auriu și un altul albastru împodobit cu 10 coroane deschise, cu câte 

3 fleuroane, intercalate de alte 10 fleuroane mai mici, de asemenea de aur, la exterior, legenda scrisă 

cu litere majuscule, de același metal, pe fond albastru: în partea de sus și în sensul acelor de ceasornic 

„DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE”, iar în partea de jos și în sens invers acelor de 

ceasornic, între două linii oblice, aurii, dispuse pe flancuri, se află numărul de identificare al fiecărui 

lucrător, compus din 4 cifre. 

ART. 7 

Figurile 1-9 fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIGURA 1 

POLIȚIA ROMÂNĂ 

(Acces general) 

 

 
 

POLIȚIA ROMÂNĂ 

(Acces limitat) 

 

 
 

FIGURA 2 

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ 

(Acces general) 

 

 
 



 

 

 

 

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ 

(Acces limitat) 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 3 

ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" 

(Acces general) 

 

 
 

ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" 

(Acces limitat) 

 



 
 

 

FIGURA 4 

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE 

(Acces general)  

 

 
 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE 

(Acces limitat) 

 



 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(Acces general) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(Acces limitat) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 
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FIGURA 7 

 
 

 

 

FIGURA 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 

 
 


