
 

 

 

 

 

 

NORME METODOLOGICE 
privind utilizarea fondurilor bănești ale Corpului Naţional al Poliţiştilor 

 
 
 
 Potrivit art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1305/2002 privind Regulamentul 
de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor, "Fondurile băneşti ale Corpului pot fi 
utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, 
crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate 
activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, 
cumpărarea şi administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor, precum şi 
pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu". 
 În aplicarea prevederilor de mai sus, se stabilesc Normele metodologice privind utilizarea 
fondurilor bănești ale Corpului: 
 
  1. Art. 8 lit. "h" din H.G. nr. 1305/2002: 
 Corpul oferă, la cerere, "asistenţă juridică [...] celor aflaţi în procese pentru fapte 
săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu". 

 
 Norme metodologice: 
 1.1. Ajutor pentru asistență juridică 

1.1.1. Ajutorul pentru asistenţă juridică se poate acorda polițistului, indiferent de calitatea 
procesuală, pentru fapte savârșite în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, mai puțin pentru fapte 
de corupţie sau asimilate/conexe acestora, ori alte fapte care aduc atingere onoarei şi probităţii 
profesionale şi constă în decontarea cheltuielilor ocazionate de angajarea unui avocat ales de către 
poliţist. 

1.1.2. Dosarul va conține: 
- cerere tip (Anexa 1);  
- copie după actul de identitate al solicitantului;  
- copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului; 
- contractul de asistență juridică, în original; 
- documente din care să rezulte calitatea procesuală a solicitantului;  
- referat cu descrierea faptei supuse cercetării și stadiul procesual. 

1.1.3. Cuantumul ajutorului este de: 
- până la 500 de lei, dacă apărarea se face pentru 1 până la 3 poliţişti; 
- până la 1000 de lei, dacă apărarea se face pentru mai mult de 3 poliţişti în aceeaşi cauză.  
1.1.4. Ajutorul se acordă numai poliţiştilor care erau membri ai Corpului la data săvârşirii faptei 

pentru care se solicită ajutorul. 
1.1.5. În toate cauzele se vor solicita cheltuieli de judecată, în vederea recuperării sumelor 

acordate de către Corp, potrivit angajamentului din cererea tip.   
1.1.6. Reprezentații Corpului pot asigura consiliere de specialitate. 

  
 2. Art. 8 lit. "m" din H.G. nr. 1305/2002: 
 Corpul "Acordă, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse și ajutoare 
pentru polițiștii și/sau membrii de familie ai acestora aflați în dificultate materială sau 
financiară". 

 
 Norme metodologice: 
 2.1. Ajutor de deces 

2.1.1. Ajutorul de deces se poate acorda poliţiştilor şi membrilor de familie, respectiv soţ/soţie, 
copii şi părinţi ai poliţistului. 
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2.1.2. Dosarul va conține:  
- cerere tip (Anexa 2), completată de poliţist sau un membru de familie, după caz;  
- împuternicire, dacă solicitarea se face de către o altă persoană; 
- copie după actul de identitate al solicitantului; 
- copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului; 
- copie după certificat de deces; 
- copie după certificatul de căsătorie, în cazul solicitării de ajutor pentru soţ/soţie; 
- copie după certificatul de naştere, în cazul solicitării de ajutor pentru copii. 
 2.1.3. Cuantumul ajutorului este de: 
  - 1000 de lei la decesul poliţistului; 

- 500 de lei la decesul unui membru de familie (soț, soție, copil aflat în întreținere); 
- 300 de lei la decesul părinților polițistului. 
 
2.2. Ajutor medical: 
2.2.1. Ajutorul medical se poate acorda în caz de vătămare corporală a poliţistului aflat în 

timpul serviciului, precum şi în situațiile unor îmbolnăviri grave ale poliţistului ori membrilor de 
familie (soţ/soţie şi copii aflați în întreţinere). 

2.2.2. Dosarul va conține: 
- cerere tip (Anexa 3), completată de polițist sau un membru de familie, după caz;  
- împuternicire, dacă solicitarea se face de către o altă persoană; 
- copie după actul de identitate al solicitantului; 
- copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului; 
- copie după certificatul de căsătorie, în cazul solicitării de ajutor pentru soţ/soţie; 
- copie după certificatul de naştere, în cazul solicitării de ajutor pentru copii; 
- copii după documente medicale care să justifice acordarea ajutorului;  
- alte documente considerate utile pentru analiză și evaluare. 

2.2.3. Criterii de analiză și evaluare: 
- severitatea diagnosticului; 
- numărul zilelor de spitalizare și/sau de incapacitate temporară de muncă; 
- tratamentul prescris/administrat/în curs de administrare pentru refacerea capacității de muncă;  
- cheltuielile efectuate în aplicarea actului medical.  

2.2.4. Cuantumul ajutorului este de până la 1500 de lei și se acordă o singură dată pentru 
aceeaşi persoană, numai membrilor Corpului cu o vechime de cel puţin 6 luni la data la care a 
survenit situaţia medicală pentru care se solicită ajutorul. 

 
 3. Art. 8 lit. "n" și "t" din H.G nr. 1305/2002: 
 Corpul "promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale 
similare […]" și "desfăşoară activităţi de susţinere a intereselor poliţiştilor în faţa autorităţilor 
interne şi internaţionale". 
 
 Norme metodologice: 
 3.1. Acordarea de cadouri delegaţiilor oficiale 
 3.1.1. Acordarea de cadouri delegaţiilor oficiale se va efectua în limita echivalentului a 50 de 
euro/ persoană invitată oficial de Corp. 

3.1.2. În cazuri deosebite, valoarea cadourilor acordate poate fi de până la echivalentul a 100 
de euro/persoană, cu aprobarea Biroului Executiv Central. 

 3.1.3. Prevederile aliniatelor precedente sunt valabile și în cazul deplasării unor delegații ale 
Corpului la invitația oficială a unor autorităţi, organizaţii şi instituţii profesionale similare. 
 
 4. Art. 8 lit. "ș", coroborat cu art. 36 lit. "e" din H.G. nr. 1305/2002:  
 Corpul "organizează şi desfăşoară activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive" și acordă 
recompense "membrilor […] care s-au remarcat în mod deosebit". 
 
 Norme metodologice: 
 4.1. Acordarea de premii și recompense 
 4.1.1. Acordarea de premii și recompense poliţiştilor care s-au remarcat în activitatea 
profesională, culturală sau sportivă se face, de regulă, numai pentru activitățile inițiate și/sau 
organizate de către Corp, iar cuantumul acestora poate fi de: 
- până la 300 de lei; 
- peste de 300 lei, fără a depăşi 600 lei, cu aprobarea Biroului Executiv Central. 

4.1.2. Personalul care desfășoară activități permanente în cadrul Corpului, poate fi 
recompensat pentru activitatea desfășurată, cu aprobarea președintelui Corpului. 



 
 5. ALTE SITUAȚII, conform art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 1305/2002:  
 
 Norme metodologice: 
 5.1. Pentru cazuri medicale excepţionale, calamităţi naturale, dezastre precum şi pentru alte 
situații deosebite/neprevăzute, se pot acorda suplimentar ajutoare ori alte forme de sprijin, la 
propunerea consiliilor departamentelor/teritoriale, cu aprobarea Biroului Executiv Central.  

 5.2. Membrii consiliilor teritoriale pot primi un ajutor pentru activitatea desfășurată, în baza 
unei Note de fundamentare întocmită de președintele consiliului. Persoanele care ţin evidenţa 
contabilă primesc un ajutor pentru activitatea desfășurată. 
 5.3. Polițiștii care urmează diverse forme de perfecționare a pregătirii profesionale organizate 
de către Corp, înainte de începerea cursurilor, se vor angaja în scris (Anexa 4) că vor rămâne membri 
ai organizației profesionale după finalizarea respectivelor activități, pe o perioadă de minim 1 an.  
 5.4. "Investițiile legate de dotarea cu mijloace adecvate activităților Corpului", precum și 
utilizarea de fonduri bănești pentru sprijinirea profesională a membrilor organizației, se pot efectua din 
bugetele proprii de la nivel teritorial/departamental/central, după caz și se aprobă astfel: 
- până la 1000 de lei, de către consiliile teritoriale; 
- peste 1000 de lei, dar nu mai mult de 1500 de lei în cazul consiliilor teritoriale și de 2000 de lei în 
cazul consiliilor departamentelor, de către Biroul Executiv Central. 
 5.5. Cheltuirea de sume bănești pentru îndeplinirea celorlalte atribuții, desfășurarea celorlalte 
activități și realizarea celorlalte obiective pentru care pot fi utilizate fondurile băneşti ale Corpului, se 
face cu aprobarea Biroului Executiv Central sau a Consiliului Național, după caz. 
 
 6. DISPOZIȚII FINALE: 
 6.1. Toate tipurile de ajutoare, premii, recompense ori alte forme de sprijin se acordă din 
bugetele proprii de la nivel teritorial/departamental/central, după caz și se aprobă de către organele 
de conducere de la fiecare nivel, potrivit baremelor aprobate prin hotărâre a Consiliului Național, iar 
respectarea prevederilor cu privire la calitatea de membru al Corpului este responsabilitatea 
preşedinţilor organizaţiilor din care fac parte solicitanţii.  
 6.2. În toate cazurile în care s-au acordat ajutoare, iar în urma verificărilor s-a constatat că  
poliţistul care a beneficiat de ajutor nu este membru al Corpului, în situaţia în care suma nu poate fi 
recuperată de la poliţist, aceasta va fi imputată reprezentanţilor Corpului care au făcut verificări şi au 
aprobat cererea respectivă.  
 6.3. Ajutoarele, premiile și celelalte forme de sprijin prevăzute mai sus nu sunt supuse 
impozitării, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 6.4. Anexele fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice. 
 6.4. Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 01.08.2013, dată la care se 

abrogă Normele privind sprijinirea activităţii profesionale, asigurarea asistenţei juridice, acordarea de 

ajutoare, recompense şi premii din fondurile Corpului Național al Polițiștilor aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Național nr. 176 din 18.01.2012. 
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VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PROPRIU 
– TREZORIER 

 

 

 

CERERE 
pentru acordare ajutor pentru asistență juridică 

 
Gradul profesional ......................... Numele şi prenumele ............................................................................................ 

Adresa ........................................................................................................................................................................... 

CNP              
 
Loc de muncă ................................................................................................................................................................ 
    (unitate, subunitate)   (secţie, serviciu, compartiment) 
Membru CNP din anul ..........., în prezent  
am beneficiat/nu am mai beneficiat de ajutoare în calitate de membru. 
 
Solicit acordarea unui ajutor pentru asistență juridică în sumă de ............. lei, necesară pentru decontarea 
cheltuielilor cu apărătorul/avocatul ales pentru a mă reprezenta.  Scurtă prezentare a situaţiei de fapt:  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
 

Anexez următoarele documente: 
  copie după actul de identitate al solicitantului 
  copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului 
  contractul de asistență juridică, în original 
  documente din care să rezulte calitatea procesuală a solicitantului 
  referat cu descrierea faptei supuse cercetării și stadiul procesual 

 

Solicit plata: 
 în numerar la casierie   
 prin virament  în contul deschis la Banca .......................... Sucursala/Agenţia ........................... 

Număr cont bancar (se completează numai în cazul plăţii prin virament): 
                        

 

Mă oblig să solicit în instanță cheltuieli de judecată, să depun hotărârea instanţei - rămasă definitivă şi 
irevocabilă - la C.N.P. şi să returnez Corpului suma acordată, în cazul în care hotărârea îmi este favorabilă. 
 
Telefon:  mobil     ..............................       Data: ___.___._____ 
    acasă    ..............................  
    serviciu ..............................      Semnătura: ..................................... 
 

AVIZAT – CONSILIU TERITORIAL SE ACORDĂ SUMA DE: 

Președinte   

Vicepreședinte    

Vicepreședinte   

Trezorier    

Secretar    

Membru    

Membru    

Membru    

Membru    
 

Polițist activ  Pensionar  Altă situație  

 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti 

Telefon/fax: 021.3145413 
E-mail: cnp@cnpromania.ro 
Web: www.cnpromania.ro 

 

 

 
 
 

APROB, 
PREŞEDINTE CONSILIU TERITORIAL 
din ......................................................... 

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PROPRIU 
– TREZORIER 

 

 

 

 

SE ACORDĂ SUMA DE:  1000 de lei la decesul poliţistului 

(Bifați cu "X")  500 de lei la decesul unui membru de familie (soț, soție, copil aflat în întreținere) 
  300 de lei la decesul părinților polițistului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE 
pentru acordare ajutor de deces 

 
Gradul profesional ......................... Numele şi prenumele ............................................................................................ 

Adresa ........................................................................................................................................................................... 

CNP              
 
Loc de muncă ................................................................................................................................................................ 
    (unitate, subunitate)   (secţie, serviciu, compartiment) 
Membru CNP din anul ..........., în prezent  
am beneficiat/nu am mai beneficiat de ajutoare în calitate de membru. 
 
Solicit acordarea unui ajutor de deces, deoarece numitul(a) ..................................................................., având 
calitatea de (gradul de rudenie) ............., a decedat la data de ___.___._____. 
 
Anexez următoarele documente: 
  împuternicire, pentru altă persoană decât membrul CNP sau un membru de familie al acestuia 
  copie după actul de identitate al solicitantului 
  copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului 
  copie după certificatul de deces 
  copie după certificatul de căsătorie, în cazul solicitării de ajutor pentru soţ/soţie 
  copie după certificatul de naştere, în cazul solicitării de ajutor pentru copii 

 
Solicit plata: 
 în numerar la casierie   
 prin virament  în contul deschis la Banca .......................... Sucursala/Agenţia ........................... 

Număr cont bancar (se completează numai în cazul plăţii prin virament): 
                        

 
Telefon:  mobil     ..............................       Data: ___.___._____ 
    acasă    ..............................  
    serviciu ..............................      Semnătura: ..................................... 
 
 
 
 
 
 

 

Polițist activ  Pensionar  Altă situație  
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Telefon/fax: 021.3145413 
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APROB, 
PREŞEDINTE CONSILIU TERITORIAL 
din ......................................................... 

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PROPRIU 
– TREZORIER 

 

 

 

CERERE 
pentru acordare ajutor medical 

 
Gradul profesional ......................... Numele şi prenumele ............................................................................................ 

Adresa ........................................................................................................................................................................... 

CNP              
 
Loc de muncă ................................................................................................................................................................ 
    (unitate, subunitate)   (secţie, serviciu, compartiment) 
Membru CNP din anul ..........., în prezent  
am beneficiat/nu am mai beneficiat de ajutoare în calitate de membru. 
 
Solicit acordarea unui ajutor medical în sumă de ............. lei, necesară pentru (scurtă prezentare a situaţiei de fapt)  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
Anexez următoarele documente: 
  împuternicire, pentru altă persoană decât membrul CNP sau un membru de familie al acestuia 
  copie după actul de identitate al solicitantului 
  copie după ultimul fluturaş de salariu din care rezultă calitatea de membru al Corpului 
  copie după certificatul de căsătorie, în cazul solicitării de ajutor pentru soţ/soţie 
  copie după certificatul de naştere, în cazul solicitării de ajutor pentru copii 
  copii după documente medicale care să justifice acordarea ajutorului (facturi, chitanțe etc.) 
  alte documente considerate utile pentru analiză și evaluare 

 
Solicit plata: 
 în numerar la casierie   
 prin virament  în contul deschis la Banca .......................... Sucursala/Agenţia ........................... 

Număr cont bancar (se completează numai în cazul plăţii prin virament): 
                        

 
Telefon:  mobil     ..............................       Data: ___.___._____ 
    acasă    ..............................  
    serviciu ..............................      Semnătura: ..................................... 
 

AVIZAT – CONSILIU TERITORIAL SE ACORDĂ SUMA DE: 

Președinte   

Vicepreședinte    

Vicepreședinte   

Trezorier    

Secretar    

Membru    

Membru    

Membru    

Membru    
 

Polițist activ  Pensionar  Altă situație  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT 

 

 
 

 

Subsemnatul (a) ___________________________________, fiul (fiica) lui ______________, şi al (a) 

______________, născut (ă) la data de ___.___.______ în localitatea ________________, judeţul 

________________, domiciliat în ________________, str. _________________________, nr. ____, 

bl. ____, sc. ____, etj. ____, ap. ____, judeţul ________________, telefon ________________, 

posesor al actului de identitate tip _____, seria _____ nr. ___________, eliberat de 

_________________, la data de ___.___.______, participant (ă) la cursul/seminarul/altă formă de 

perfecționare a pregătirii profesionale organizată de către Corpul Național al Polițiștilor cu titlul/tema 

_________________________________________________________, care va avea loc în perioada 

_____________________, în conformitate cu prevederile pct. 5.3. din Normele metodologice privind 

utilizarea fondurilor bănești ale Corpului, mă oblig ca după finalizarea acestei activități să rămân 

membru al organizației profesionale pe o perioadă de minim un an. 

 

 

Data ___.___.______      Semnătura ________________________ 

      

 

 

Prezentul angajament s-a încheiat în faţa 

reprezentantului Corpului Național al Polițiștilor. 

 

Președintele Consiliului Teritorial al C.N.P. 

din _______________________________ 

 

Semnătura ________________________ 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
CONSILIUL TERITORIAL 

_________________________________ 




