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INFORMARE

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, prin
Comisia juridică și de disciplină, a inițiat procedura prealabilă în
vederea promovării, în numele și pentru membrii organizației
profesionale, a

unei acțiuni în contencios administrativ, având ca

obiect calcularea şi adăugarea la vechimea în muncă (gradaţie) a
perioadei în care membrii organizației au urmat cursurile Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/Școlii de Agenți de Poliție şi plata
pentru viitor a gradaţiei conform noii perioade rezultate.
În acest sens, colegii, membrii ai organizației profesionale, care
își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de poliție, se pot
adresa președinților Consiliilor Teritoriale, care vor proceda astfel:
După verificarea calității de membru al Corpului Național al
Polițiștilor și, eventual, completarea adeziunii pentru obținerea
calității

de

membru

al

organizației

profesionale

de

către

agentul/ofițerul care nu este membru, se va semna de acesta o
declarație prin care împuternicește Corpul să îl reprezinte în
instanță, pentru obținerea drepturilor sale.
Se va semna în același timp un tabel, conform căruia se
împuternicește Corpul Național al

Polițiștilor să reprezinte

interesele sale, în fața instanței de judecată.
Președintele Consiliului Teritorial va înmâna solicitanților o
cerere tip, reprezentând plângerea prealabilă, prin care se
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va cere unităților unde lucrează în prezent, calcularea şi
adăugarea la vechimea în muncă (gradaţie) a perioadei cât
membrii organizației au fost studenţi/elevi ai instituțiilor
de învățământ al MAI se consideră fie serviciu militar, fie
serviciu militar activ şi în ambele situaţii această perioadă
constituie vechime în muncă, se impune ca această perioadă
să fie luată la calculul vechimii în muncă (gradaţiei) prin
anexarea la perioada cât au activat ca poliţişti în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Cererea va fi depusă de către președintele Consiliului
Teritorial la secretariatul unității respective.
La primirea răspunsului de la structurile abilitate, președintele
Consiliului Teritorial va lua legătura cu comisarul șef de poliție
COMȘA

OVIDIU,

(tel.

26475

sau

e-mail

comisia.juridica@cnpromania.ro), membru al Comisiei Juridice și
de Disciplină, pentru transmiterea cererii de chemare în judecată
și stabilirea detaliilor pentru depunerea acesteia la instanța de
judecată.
Prezentul comunicat este însoțit de modele ale documentelor
menționate.
Adresez rugămintea președinților Consiliilor Teritoriale și
celorlalți membrii din Consilii, să intensifice activitățile pe
această linie, pentru a asigura un sprijin eficient colegilor
aflați în situația de a solicita drepturile salariale indicate
anterior.
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

NESECRET- Ex.nr.___.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul
___________________________________________________________________
CNP_________________________, împuternicesc organizaţia profesională CORPUL NAŢIONAL
AL POLIŢIŞTILOR, cu sediul în București, str. Mihai-Vodă nr. 3-5, sector 5, CIF 16311321, cod
IBAN RO21BRDE450SV03127894500 deschis la BRD-SMCC, cod poștal 050037, tel./fax
0213145413, să depună cerere de chemare în judecată ori recurs, să mă reprezinte la termene, să
depună orice înscrisuri consideră necesare pentru instrumentarea cauzei având ca obiect
- calcularea şi adăugarea la vechimea în muncă (gradaţie) a perioadei în care am urmat cursurile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi plata pentru viitor a gradaţiei conform noii
perioade rezultate;
- acordarea de despăgubiri băneşti echivalente a vechimii în muncă desfăşurată până la acest
moment cu luarea în calcul a perioadei în care am urmat cursurile Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru 3 ani în urmă de la momentul depunerii prezentei plângeri.

DATA

SEMNĂTURA
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TABEL NOMINAL
cu reclamantii care sunt de acord să fie reprezentați în instanță de către organizația profesională Corpul
Național al Polițiștilor, cu sediul în București, str. Mihai-Vodă nr. 3-5, sector 5, din cererea de chemare
în judecată având ca obiect:
- calcularea şi adăugarea la vechimea în muncă (gradaţie) a perioadei în care am urmat cursurile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi plata pentru viitor a gradaţiei conform noii
perioade rezultate;
- acordarea de despăgubiri băneşti echivalente a vechimii în muncă desfăşurată până la acest
moment cu luarea în calcul a perioadei în care am urmat cursurile Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru 3 ani în urmă de la momentul depunerii prezentei plângeri.
Nr. Numele și
crt. prenumele

Cod numeric
personal

Perioada
studiilor din
Academia de
Politie

Adresă domiciliu
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Semnătură Obs.

