
ANEXA NR. 4 

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

 

LEGITIMAŢIILE DE SERVICIU 

pentru efectivele din aparatul central al Ministrului Afacerilor Interne și structurile 

subordonate acestuia 

 

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 (faţă-verso), cu următorul 

conținut: 

a) pentru personalul din unitățile Aparatului Central  

- 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”; pe ultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă 

se va înscrie cu majuscule de culoare roșie –„APARAT CENTRAL”; în colțul din stânga jos, se va 

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. 

 

b) pentru personalul din structurile subordonate unităților Aparatului Central  

- față: în partea de sus, central, rândul întâi –„ROMÂNIA”, 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, 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, denumirea unității; 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 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. 



 

 

c) pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție 

- față: în partea de sus, central, rândul întâi –„ROMÂNIA”, 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, 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 –„POLIȚIE JUDICIARĂ”; pe rândul al doilea 

„DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE”; 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 seria, se va înscrie -  seria (formată din 3 litere) și numărul 

legitimației (format din 5 cifre), mențiunea – „VALABILĂ PÂNĂ LA”, sub care se centrează data 

valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta –„MINISTERUL 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 

(1) Modelul legitimațiilor de serviciu și cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1-3 din 

prezenta anexă. 

(2) Figurile 1-3 fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 1 

APARAT CENTRAL 

(Acces general) 

 

 
 

 

APARAT CENTRAL 

(Acces limitat) 

 

 
 

 

FIGURA 2 

APARAT CENTRAL - unități subordonate 

(Acces general) 

 

 
 

 



 

 

APARAT CENTRAL - unități subordonate 

(Acces limitat) 

 

 
 

 

 

FIGURA 3 

POLIȚIA JUDICIARĂ – DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 

(Acces general) 

 

 
 

 

 

POLIȚIA JUDICIARĂ – DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 

(Acces limitat) 

 

 
 


