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• 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.  

• Ajutorul de deces se poate acorda poliţiştilor şi membrilor de familie, respectiv 
soţ/soţie,copii şi părinţi ai poliţistului  

• 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) 

• Acordarea de premii și recompense poliţiştilor care s-au remarcat în activitatea 
profesională, culturală sau sportivă  

• 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 

• Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, va iniția procedura prealabilă în 
vederea promovării, în numele și pentru membrii organizației profesionale, a  unei acțiuni în contencios 
administrativ, având ca obiect acordarea sporului de fidelitate în procent de pana la 20% 

• În același timp, Corpul Național al Polițiștilor efectuează demersuri în numele și pentru 
colegii care au încetat raporturile de serviciu prin pensionare, cu referire la recunoașterea drepturilor 
statuate prin art.  20 alin. (1) și  alin. (2) din Legea nr. 284/2010 (salariile compensatorii),  
urmând ca, în funcție de răspunsurile primite după  parcurgerea procedurii prealabile, să  
fie formulată  o acțiune în instanță  ș i  pe această  temă .  

• Membrii Corpului vor beneficia de reduceri substanțiale  la achiziționarea 
de telefoane mobile și  abonamente prin operatorii  de telefonie mobilă  cu care CNP are 
semnate protocoale, reduceri  la multe unități  hoteliere și  de cazare turistică ,  la 
asigurările de viață ,  sănătate și  alte forme de asigurări,  fiind inițiate discuții  și  cu 
referire la aceste aspecte. 

• Corpul Național al Polițiștilor se preocupă  permanent să  asigure membrilor 
să i  avantaje care să  le confere siguranță  și  încredere. 


