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                                         INFORMARE 

În  data de 30 martie 2018, a avut loc Congresul Național în sesiune 

extraordinară a Corpului Național al Polițiștilor, eveniment la care au 

participat președinții Consiliilor Teritoriale, precum și  membrii delegați ai 

acestora, ocazie cu care au fost desfășurate alegerile pentru funcția de 

vicepreședinte detașat al Corpului Național al Polițiștilor. 

 

Ordinea de zi a Congresului a mai cuprins 

următoarele activități: 

 marcarea împlinirii a 14 ani de 

activitatea a organizației; 

 marcarea Centenarului Marii Uniri 

1918 – 2018; 

 bilanțul activității conducerii Corpului Național al Polițiștilor de la 

ultimul Congres până în prezent; 

 prezentarea beneficiilor oferite de partenerii Orange România, 

Agenția de Turism Eden Travel, Kiwi Finance și Marsh România; 

 adoptarea unor hotărâri care vizează activitatea viitoare a 

Corpului. 

Deschiderea evenimentului  a fost 

oficiată de către Președintele Corpului 

Național al Polițiștilor, chestor de poliție 

Stancu Petre, marcând începutul ședinței 

extraordinare prin intonarea Imnului Național 

al României și un moment de reculegere 
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pentru comemorarea polițiștilor care și-au pierdut viața în primul război 

mondial şi în ultimul an de fiinţă al Corpului. În continuare a fost difuzat 

filmul documentar ”Poliția Română și Unirea de la 1918”, autor Florin Șinca, 

tocmai pentru a marca aniversarea Centenarului Marii Uniri. 

A fost prezentat bilanțul activităților realizate în decursului anului 

precedent, astfel concluzionând îndeplinirea obiectivelor Strategiei 

organizației profesionale cu sublinierea următoarelor aspecte: 

Pentru prima dată în istoria Corpului: 

 Membrii beneficiază de asigurare de viață; 

 Exclusivitatea membrilor asupra unor avantaje (asigurarea medicală 

privată fiind principalul dintre ele, putând fii reținută din salariu, 

astfel fiind deductibilă fiscal); 

 A fost realizată baza de date și au fost făcute legitimații, porturi și 

insigne, cu care membrii se pot identifica; 

 Se reține cotizația de membru direct din pensie; 

 Corpul are o asemenea prezență si vizibilitate la nivel instituțional; 

 Este partener la un proiect european de unde va atrage bani; 

 Acesta are o Concepție de dezvoltare care să atragă autoritatea 

publică necesară motivării apartenenței tuturor polițiștilor la Corp 

concentrată pe 4 paliere: regimul disciplinar, evaluarea pregătirii, 

protecția prin asigurare și comunicarea publică. 

Preluarea mandatului de către noua conducere a organizaţiei a dat un 

nou impuls şi asigură o acţiune coerentă a Corpului Naţional al Poliţiştilor, 

membrii devenind în premieră beneficiari a numeroase facilităţi, printre care 

amintim, asigurarea de viaţă  încheiată cu Groupama, oferită gratuit şi 

asigurarea privată de sănătate. 

Pentru recunoaşterea meritelor deosebite, poliţiştilor carora le-au 

încetat raporturile de serviciu, cu drept la pensie şi au avut calitatea de 

preşedinte în consiliile teritoriale sau au deţinut funcţii  în cadrul Biroului 

Executiv Central, le-au fost acordate plachete gravate cu  însemnele Corpului 

Naţional al Poliţiştilor,  în semn de recunoaştere a activităţii în organizaţie. 
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S-au desfăşurat alegerile pentru funcția de 

vicepreședinte detașat al Corpului Național al 

Polițiștilor în conformitate cu prevederile legale,  

urmare a votului membrilor participanți a fost ales 

comisar-șef de poliție Ghețeu Liviu.  

Un alt moment al Congresului a fost marcat și 

de participarea celor mai importanți parteneri ai organizației, respectiv 

Agenția de Turism Eden Travel, Orange Romania, Kiwi Finance și Marsh 

România. 

Prezentarea şi ofertele Eden Travel le puteţi accesa la 

http://vacante.cnpromania.ro/. 

Prezentarea şi ofertele  Orange România le puteţi accesa la 

http://www.cnpromania.ro/parteneriat-orange-cnp. 

Prezentarea şi ofertele Kiwi Finance le puteţi accesa la 

http://www.cnpromania.ro/kiwi-finance. 

  

După un an de experienţă  în 

parteneriat, Marsh Romania prin 

reprezentatul său a venit  în sprijinul 

membrilor organizaţiei cu importante 

elemente de noutate legate de asigurarea 

de sănătate privată, prin Allianz Ţiriac la 

orice clinică privată din ţară, prin intermediul a două planuri de asigurare. 

Planul 1 acoperă evenimente ca urmare a unui accident,  îmbolnavire, 

afecţiuni acute sau afecţiuni preexistente, nelimitat şi asigură consultaţii 

medicale, tratamentul urgenţelor, analize de laborator, analize de imagistică, 

explorări funcţionale, monitorizare boli cronice (cu ramburs), cu servicii de 

recuperare medicală şi monitorizare sarcină, costul asigurării fiind de 59 

lei/lună/persoană, sumă deductibilă fiscal (aproximativ 49 lei/lună/persoană 

la un salariu de 3000 lei). 

Planul 2 de asigurare are în componenţă acoperirea  Planului 1 la care 

se adaugă servicii de spitalizare pentru o perioadă de maxim 21 zile/an  în 

http://vacante.cnpromania.ro/
http://www.cnpromania.ro/parteneriat-orange-cnp
http://www.cnpromania.ro/kiwi-finance
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scop de diagnosticare, medicamente, consumabile medicale furnizate  în 

regim de spitalizare şi intervenţii chirurgicale  în limita a 10.000 

lei/an/persoană,  cu un cost total (Planul 1 şi Planul 2) de 85 

lei/lună/persoană, sumă deductibilă fiscal (aproximativ 70 lei/lună/persoană 

la un salariu de 3000 lei). 

De subliniat că pentru accesarea acestei ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE, a fost deschisă fereastra posibilităţii de înscriere în 

perioada aprilie-mai 2018. 

Mai multe detalii despre asigurarea de sănătate şi procedura de urmat 

pentru înscrierea şi accesarea ei găsiţi la http://asigurari.cnpromania.ro/wp-

content/uploads/2018/03/Formular_CNP_2018.pdf. 

Au fost deasemenea adoptate hotărâri importante pentru organizaţie 

printre care şi prelungirea acoperirii prin ASIGURAREA DE VIAŢĂ 

GROUPAMA, oferită gratuit tuturor membrilor Corpului Naţional al 

Poliţiştilor. 

Mulţumind tuturor participanţilor la întâlnire şi cu speranţa că 

demersurile Corpului vor ajunge la fiecare dintre dumneavoastră, vă 

asigurăm de sprijinul organizaţiei profesionale. 
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