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SINTEZA 
ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANELE DE CONDUCERE DE LA 

NIVEL CENTRAL ALE CORPULUI  ÎN PERIOADA OCTOMBRIE 2016-MARTIE 
2018 

 

 
CONGRESUL NAȚIONAL 

 
Organul suprem de conducere al Corpului Național al Polițiștilor, 

CONGRESUL NAȚIONAL, exercitând atribuțiile stabilite de Hotărârea de Guvern 
1305/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

Corpului Național al Polițiștilor  ,a ales la cea de a IV sesiune ordinară 
Preşedintele Corpului, pe ceilalţi membri ai Biroului executiv central, pe 

preşedinţii comisiei de cenzori şi comisiilor de specialitate, precum şi pe ceilalţi 
membri ai acestor comisii, a validat constituirea actualului Consiliului naţional al 

Corpului și a adoptat prin Hotărâre Strategia de Revigorare și Dezvoltare a 
Corpului Naţional al Poliţiştilor în perioada 2016-2020.   

În realizarea obiectivului fundamental al Strategiei, acela de revigorare a 
activității Corpului în direcția susținerii intereselor profesionale, sociale, culturale 

şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, de apărare a 

drepturilor şi intereselor legitime ale poliţiştilor, Congresul National a mandatat 
organele de conducere și executive de la nivel Central respectiv Presedintele, 

Consiliul Național, Biroul Executiv Central ca și organism de lucru al acestuia, 
Comisia de cenzori și comisiile de specialitate să acționeze în vederea realizării 

strategiei. 
 

PREȘEDINTELE CORPULUI 
 

În calitate de inițiator al Proiectului privind Strategia de Revigorare și 
Dezvoltare a Corpului Naţional al Poliţiştilor în perioada 2016-2020, preşedinte al 

Consiliului Național, al Biroului executiv central, dar mai ales ca manager al 
echipei creditate de Congresul Național să conducă destinele Corpului, a acționat 

pentru capacitarea și antrenarea tuturor resurselor umane și materiale în 
realizarea pas cu pas și îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

În îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 360/2002, HG nr. 

1305/2002 și OMAI nr. 533/2005 am reprezentat Corpul în relaţiile cu terţii, pe 
plan intern şi internaţional . 

Astfel, Președintele a reprezentat Corpul în Colegiul Ministerului, in 
sedintele de Grup Operativ al MAI, în Consiliul Superior al 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, a avut întâlniri informale ori de 
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lucru, sau a fost reprezentat, cu ocazia ședințelor și întâlniri de lucru, 

protocolare, de analiză, de bilanț, informale, festive sau de altă natură cu:  

 Prim Ministrul României 
 Ministrul Afacerilor Interne  

 Ministrul Apărării Naționale 
 Minstrul Muncii și Echității Sociale 

 Ministrul Consultării Publice și a Dialogului Social 
 Ministrul Educației  

 Ministrul Transporturilor 
 Procurorul General al României,  

 Consiliul Superior al Magistraturii 
 Ambasadori 

 Coaliția Națională pentru Modernizarea României  
 D.G.P.M.B 

 A.N.A.T.O.P. și alte instituții și entități asociative 
 Polițiști din Ungaria – demersuri nefinalizate încă pentru o 

întâlnire comună cu organizația profesională similară 

 alături de conducerea Poliției Române cu ocazia primirii unor 
delegații (deja avem propunerea pentru întâlnirea din mai cu 

șefii Polițiilor statelor europene) 
Teme inițiate sau abordate, activități și acțiuni concrete, la care Corpul 

prin Președinte sau delegați a participat: 
 interventii pentru celeritatea emiterii avizelor D.G.P.I. pentru eliberarea 

autorizațiilor de acces la informații clasificate, dupa reorganizarea DGPI 
 discutii pentru cresterea celeritatii avizelor de politie judiciara, inclusiv in 

cadrul intalnirii avuta la CSM pentru solicitari pentru Procurorul general, ori 
directe cu Procurorul general cu ocazia Convocarii IGPR sau bilanturilor; 

 participari la propuneri pentru eficientizarea sistemului de pregătire 
profesională în condițiile completării deficitului de personal prin încadrare 

directă și T.C.O.  
 participarea la propunerile pentru emiterea sau corectarea unor acte 

normative precum OMAI 210/2016 pentru S.D.S.L, O.M.A.I. 310/2009 

privind hrănirea efectivelor, OMAI 140 privind resursele umane, OMAI 
78/2016,  la elaborare pachetului legislativ de creștere a autorității 

polițistului si dezbaterea publica ce i-a urmat,  proiectul legii de salarizare a 
personalului bugetar (A fost înaintată o scrisoare către Adminstrația 

prezidențială – Președintelui României domnului Klaus Werner Iohannis cu 
solicitarea de a nu promulga legea salarizării) 

 organizarea și desfășurarea concursurilor T.C.O.- reglementarea  
participării reprezentanților C.N.P. la acestea;  

 participări la festivitati de premiere ori prilejuite de zilele armelor ori 
direcțiilor generale, bilanțurile M.A.I. și a inspectoratelor de armă;  

 participarea la diverse convocări profesionale, a IGPR cu participarea 
Ministului afacerilor interne si a conducerii I.G.P.R., a șefilor I.P.J. și sefilor 

B.C.C.O., a Procurorului șef adjunct DNA și a Procurorului General, 
convocări ale Directiei Generale Pasapoarte sau Directiilor din IGPR s.a.; 

 participarea la festivitățile de avansare cu ocazia Zilei Naționale, zilelor 

armelor ori la depuneri de coroane la monumentele erolilor martiri; 
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 organizarea și desfășurarea Zilei Copilului si a Zilei porților Deschise în 

cadrul M.A.I., a Simpozionul Centrului de psihologie;  

 organizarea Convocării Corpului -Sinaia 2016 în comun cu ANATOP 
 realizarea protocolului cu Casa de pensii sectorială a M.A.I., pentru 

reținerea cotizației de membru; 
 demersuri pentru respectarea înscrierii pe certificatul de scoatere și alocare 

la drepturi a cotizației de membru C.N.P.; 
 demersuri de  aprobare a reținerii contravalorii asigurărilor de sănătate 

finalizate prin Nota raport semnata de Ministru; 
 prezentarea demersurilor Corpului pe linia asigurării polițiștilor și a 

parteneriatelor incheiate pentru a oferi diverse facilități acestora la nivelul 
Scolilor de Politie, Academiei de poliție, cu ocazia participarii la convocarile 

profesionale; 
 participarea la concursurile sau examenele organizate la nivelul IGPR si 

MAI, care ne-au epuizat resursa umană în anumite momente, în contextul 
derulării celorlalte activități; 

 participarea peste tot în țară unde timpul fizic și programul ne-au permis, 

cu ocazia ședințelor de alegeri, adunărilor generale, competițiilor 
organizate de CT de la Politie si Politia de frontiera; 

 promovarea si reprezentarea Corpului ca partener de proiect în Programul 
european de finanțare cu fonduri provenite din Norway Grants  

Cu aceste ocazii s-au făcut  demersuri și s-au adresat solicitări, s-au făcut 
propuneri referitoare la locul, rolul și poziția Corpului ca singura organizație 

profesională a polițiștilor, statutul profesiei de polițist, întărirea autorității 
politistului, sistemul de salarizare și de pensii, la susţinerea și promovarea în 

raporturile cu celelalte instituţii ale statului şi cu societatea civilă a tradiţiilor, 
intereselor şi scopurilor generoase urmărite de poliţişti pentru apărarea valorilor 

şi drepturilor fundamentale ale omului. 
A fost emis un număr de 48 decizii pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţii Corpului. 
 

Presedintele a coordonat și condus activitatea Consiliului Național, 

astfel: 
CONSILIUL NAȚIONAL 

S-a întrunit conform art.34 din HG nr. 1305/2002 în 3 sesiuni ordinare, și 
6 sesiuni extraordinare - toate sesiunile fiind statutare, iar în conformitate 

cu art 35 și 36 din același act normativ a adoptat un număr de 57 de Hotărâri. 
Este de evidențiat efortul enorm făcut mai ales în perioada de 

început de mandat în contextul în care ne-am confruntat cu o fluctuație 
de personal și cu o perioadă în care mai multe persoane alese și-au 

încetat raporturile de serviciu. 
Prin urmare s-au emis Hotărâri ale Consiliului Național de reglementare a 

situației, în temeiul art. 46 alin. 3 din HG 1305/2002 de încadrare cu membri ai 
Corpului, aleși de Consiliu național, a posturilor de membri ai comisiilor de 

cenzori si comisiilor de specialitate, vacante între două Congrese naționale, 
astfel: 
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 - H.C.N. nr. 59/2016 de încadrare pe funcția de membru al Comisiei 

Juridice și de disciplină a cms.șef COMȘA OVIDIU ca urmare a demisiei 

membrului ales de Congres- cms.șef MENDRE MARIUS.  
- H.C.N. nr.62/2017 de încadrare pe funcția de membru al Comisiei de 

buget-finanțe a agentului șef FILOTE DANIEL ca urmare a demisiei membrului 
ales de Congres- Ag.șef pr.MIHAI DANA. 

- H.C.N. nr.63/2017 de încadrare pe funcția de membru al Comisiei 
pentru resurse umane, perfecționarea pregătirii și probleme sociale a scms. 

BĂDILĂ FLORENTIN ca urmare a demisiei membrului ales de Congres- cms. 
ȘURUBARU MARCEL. 

- H.C.N. nr.92/2017 de încadrare pe funcția de membru al Comisiei 
Juridice și de disciplină a cms.șef PAMPU ROMANESCU LIVIU ca urmare 

pensionării cms.șef COMȘA OVIDIU.  
Ca urmare a sesizărilor venite din partea președinților de C.T. și C.D. și a 

constatărilor din teren făcute îndeosebi de membrii B.Ex.C. și ai comisiilor de 
specialitate, s-a constatat desuetudinea și necesitatea unor noi reglementări cu 

privire la alegeri,utilizarea fondurilor bănești ale Corpului , donațiile si 

sponsorizările.  
Astfel au fost întocmite, analizate și aprobate: 8 hotărâri de stabilire a 

activităților BEC între sesiuni, hotărârea de împuternicire a BEC să organizeze 
Congresul extraordinar (HCN nr.97/2017), hotărârea de aprobare a Normelor 

Metodologice privind organizarea si desfașurarea alegerilor cu prilejul Congresului 
National Extraordinar din perioada 29-31 Martie 2018; H.C.N. nr. 3/2018, 

evaluarea înainte de alegeri a candidaturilor depuse pentru  funcția de 
vicepreşedinte (detașat) al Corpului; H.C.N. nr. 8/2018, fie de recompensare a 

membrilor Corpului care s-au remarcat în mod deosebit la propunerea Biroului 
executiv central,  ori de  aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului. 

Pentru urmărirea și corectarea din mers a unor disfuncții în realizarea 
obiectivelor din Strategia de Revigorare și Dezvoltare a Corpului Naţional al 

Poliţiştilor, la sesiunile ordinare ale Consililui Național din 04.06.2017 și 
08.12.2017  s-au întocmit, prezentat și dezbătut, analizele semestriale de 

activitate pentru îndeplinirea obiectivelor fiind stabilite masuri în consecință, 

aprobate și  adoptate ca Hotărâri ale Consiliului Național (H.C.N. nr.72-
75/2017 și H.C.N. nr.93-96). 

  
De foarte mare interes s-au dovedit a fi : 

-H.C.N. nr. 65/2017 de alocare a fondurilor pentru pregătirea 
profesională prin cursuri, altele decât cele organizate de instituțiile MAI; 

-H.C.N. nr. 71/2017 privind asigurările de sănătate pentru președinții 
C.T. și C.D. ; 

-H.C.N. nr. 86/2017 prin care este mandatat Biroul Executiv Central în 
vederea achiziționării de materiale promoționale pentru anul 2018; 

-H.C.N. nr. 103/2017 prin care este mandatat Biroul Executiv Central în 
vederea achiziționării de legitimații,suporți și insigne pentru toți membrii 

Corpului; 
-H.C.N. nr. 2/2018 de aprobare a prelungirii cu o lună a asigurării de 

viață pentru polițiștii membri ai Corpului. 



5 

”Unitas per Veritatem” 

    

Este de remarcat faptul că în tot mandatul anterior au fost emise un număr 

de 58 de Hotărâri ale Consilului Național, acest număr atigându-se doar într-

un an din actualul  mandat al acestui Consiliu Național. 
 

Președintele a coordonat și condus BIROUL EXECUTIV CENTRAL  
 

Biroul executiv central este organismul de lucru al Consiliului naţional al 
Corpului, acesta s-a întrunit conform art.40 din HG 1305/2002 în ședințe 

ordinare lunare și ședințe extraordinare , în total 136 de ședințe și a 
adoptat hotărâri cu privire la : 

 convocarea in sesiune extraordinară a Congresului Național 
 convocarea în 9 sesiuni ordinare/extraordinare a Consiliul Naţional al 

Corpului; 
 11 proiecte de H.C.N. cu propuneri adresate Consiliului naţional al Corpului 

cu privire la acordarea de recompense în conformitate cu prevederile art. 
36 lit. e); 

  întocmirea şi prezentarea spre aprobare Consiliului naţional al Corpului a 2 

proiecte de H.C.N cu bugetul de venituri şi cheltuieli al Corpului pentru anii 
2017 și 2018; 

 propuneri de înființare a unei Comisii care să elaboreze propuneri de acte 
normative care se referă la activitatea Corpului, Poliţiei sau la Statutul 

poliţistului; 
 acordarea, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate a unui 

număr de 109 ajutoare pentru poliţiştii şi/sau membrii de familie ai 
acestora aflaţi în dificultate materială sau financiară; 

 organizarea de activităţi pentru cinstirea eroilor Ministerului Afacerilor 
Interne prin sprijinirea financiară a realizării Statuii Eroului Polițist, a 

reeditării unor albume destinate dezvoltării culturii organizaționale ale 
acestei profesii, participarea cu personal și suport financiar la toate 

activitățile de comemorare organizate; 
Organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive:  

 Corpul prin B.Ex.C. este un partener al Centrului Cultural din M.A.I.  

în organizarea anuală a  evenimentului „Salonul de carte juridică  
polițistă”  

 activități în comun cu Centrul Cultural prilejuite de manifestarea 
Centenarului, promovarea imaginii Corpului cu ocazia activităţilor 

festive prilejuite de Ziua Naţională, Ziua Poliţiei, Ziua Femeii, 
Sărbătoarea Pomului de Crăciun, Ziua Copilului, manifestări cultural-

sportive înscrise în paleta organizatorică a inspectoratelor de armă, 
respectiv Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră; 
 activitați de promovare a imaginii profesiei prin susținerea alături de 

membrii a unor activități caritabile pentru defavorizați ai sorții, 
membrii ai comunității noastre, cămine de batrâni ori case de copii; 

 au fost susținute financiar demersurile pentru dotarea unor spatii 
destinate membrilor, a sălilor de sport aparținând unor şcoli de poliţie 

ori Consiliilor Teritoriale, participând la dotarea cu obiecte de mobilier 

și aparatură IT la nivel departamental, respectiv teritorial, fondurile 
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bănești ale Corpului, fiind utilizate transparent, pentru investiții 

legate de desfășurarea în bune condiții a activitățiilor membriilor săi 

 evaluarea și validarea candidaturilor depuse pentru organele de 
conducere ale Corpului de la nivel teriotrial și participarea la alegerile 

organizate la C.D. I.G.P.F., C.T.- DGMRU, S1, S3, S5, S6,  SM ,Garda 
de Coastă, CT, AR, GL-f, IGPF Ap Centr, ISOP, IF, DGL, VS-f, BH, AG, 

SJ, CL-f, CL, MS, GL, SV-f, SV, BT, GJ, MM, MAI Ap Centr, IGP, CPS, 
Centrul Schengen. Prin alegerea acestor consilii teritoriale constatăm 

un nou suflu, o primenire și nu în ultimul rând o dorință de implicare 
a sexului frumos. 

În exercitarea atribuțiilor conferite membrii Corpului din structura centrală 
au asistat la organizarea și desfăşurarea concursurilor de încadrare din sursă 

externă (organizate centralizat), unui număr de 318 concursuri pentru 
ocuparea unor funcții vacante, cu personal din sursă internă, din sursă externă, și 

de trecere a agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție,  la care au participat 
peste 2000 de candidați, în 68 de cazuri s-au eliberat avize pentru ocuparea 

sau eliberarea din funcție, s-au avizat un număr de peste 250 de lucrări de 

resurse umane si dosare de cercetare disciplinară, solicitate de aceleași structuri. 
Prin programul ”Corpul Național al Polițiștilor sprijină pregătirea 

profesională a polițiștilor”, derulat în anul 2016, s-au instruit polițiști în 
specialitatea armurieri la  Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră și Artilerie 

Antiaeriană al Școlii de Aplicație pentru Unități Sprijin de Luptă “General Eremia 
Grigorescu” Sibiu din cadrul M.Ap.N., Corpul depunând toate diligenţele pentru ca 

politistii participanti să  beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport şi 
sporul de antena dar si de cazare gratuita, pe durata cursurilor, in spatii 

apartinând MAI. 
În cadrul Parteneriatului cu Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de 

Frontiera "Avram Iancu" Oradea s-au desfasurat activitati didactice cu traineri cu 
atribuţii în pregătirea şi formarea poliţiştilor,din scolile de politie din Romania, 

Germania, Ungaria, Ucraina, R. Modova, Cehia, Slovacia, Serbia, R. Muntenegru  
de care au beneficiat circa 450 viitori politisti de frontiera, colectivul didactic al 

Scolii cu un numar de aprox 55 de traineri din institutiile de invatamant ale 

sistemului de ordine si siguranta publica. 
Desfăşurarea de activităţi de susţinere a intereselor poliţiştilor în faţa 

autorităţilor interne:  
 au fost reprezentate drepturile şi interesele polițiștilor în dosarele 

colective aflate pe rolul diferitelor instanțe, ceea ce a presupus 
documentarea, întocmirea și expedierea de adrese către structuri 

ale MAI, cereri, note scrise, concluzii, întâmpinări, recursuri către 
instanțe sau alte autorități/instituții ale statului.  

În îndeplinirea prerogativelor cu care a fost investit de Consiliul 
Național,  B.Ex.C.a negociat și încheiat pentru prima dată în istoria 

M.A.I.:  
 ASIGURAREA DE VIAȚĂ GRATUITĂ oferită de CNP prin 

GROUPAMA începând cu data de 17.03.2017, pentru toți polițiștii 
membri ai Corpului Național al Polițiștilor. 

 ASIGURARE PRIVATĂ DE SĂNĂTATE prin ALLIANZ-ȚIRIAC 

pentru membrii CNP și membrii de familie, prima de asigurare fiind 
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negociată la 59/RON/lună/asigurat, primă deductibilă fiscal (49 lei la 

un salariu de 3000 lei). 

În cadrul aceluiași pachet negociat exclusiv pentru polițiștii membrii ai 
Corpului Național al Polițiștilor, Allianz-Țiriac aplică reducerile: 25% la polițele de 

călătorie, 20% la polițele de asigurare pentru locuință și 15% la polița CASCO 
pentru mașină. 

Au fost incheiate perteneriate și protocoale de colaborare la nivel central 
cu:  

- operatorul de telefonie mobilă ORANGE, printr-o ofertă specială, pentru 
abonamente și terminale.  

- operatorul de turism EDEN TRAVEL oferă acces preferențial pentru 
membrii organizației profesionale pentru achiziționarea pachetelor turistice  

- operatorul de turism TUI Travel Center   
- operatorul de turism Hotel OLIMPIC Jupiter oferă acces preferențial 

pentru membrii organizației profesionale pentru achiziționarea pachetelor 
turistice 

-brokerul de credite  KIWI FINANCE care oferă servicii de consiliere 

financiară în mod gratuit, propune soluții alternative, întocmește dosarul de 
creditare, pentru creditele ipotecare întocmește analiza juridică, informare 

permanenta cu privire la dosarul de credit, gestionarea relației cu evaluatorii, 
notarii, asiguratorii, susținerea dosarului în procesul de aprobare și intermedierea 

relației cu banca.  
- ENEL care oferă membrilor CNP posibilitatea plății unui preț mai mic la, 

energia electrică, gaze naturale și intervenție la domiciliu, oferă opțiuni de 
întreținere a locului de consum pentru persoane fizice și servicii specializate post 

vânzare de asistare.  
- WORLD CLASS, oferă membrilor Corpului Național al Polițiștilor 

abonamente în condiții avantajoase în toate cele 30 de locații existente în 
București, Iași, Timișoara, Cluj, Constanța, Ploiești, Craiova. World Class are cel 

mai variat și modern portofoliu în materie de servicii și facilități de fitness de pe 
piață 

- AFI AVENTURIER care oferă reduceri de până la 60%,pentru 

abonamentele la parcul de aventură, achiziționate de membrii C.N.P. 
- MOTO-GEAR.RO oferă vouchere cu discount de 10% la achiziționare de 

produse din categoria motociclism 
- SERVICE AUTOCLICK oferă discount de la achiziționare de produse din 

categoria auto 
Decizia este descentralizată și o serie de CT au încheiat la rândul lor 

protocoale aplicabile tuturor membrilor CNP și încurajez astfel de demersuri, 
lucru pe care l-am făcut și la convocarea trecută. 

 
Cu privire la cheltuirea banilor  COMISIA DE CENZORI a concluzionat: 

În conformitate cu prevederile legale, s-a întocmit Raportul Comisiei de 
Cenzori cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale. Din 

structura pe elemente a veniturilor şi a cheltuielilor „Situaţia încasărilor şi 
cheltuielilor”  precum şi din verificarea prin sondaj s-a constatat că datele înscrise 

în balanţele de verificare au fost  conforme cu documentele primare contabile. 



8 

”Unitas per Veritatem” 

    

În perioada analizată, Comisia de Cenzori a efectuat verificări zilnice privind 

vizualizarea conturilor din APLICATIA MULTIX a BRD – SGG, privind veniturile şi 

cheltuielile  şi acolo unde s-au constatat deficienţe au fost întocmite adrese şi 
remediate pe loc, dar şi unele verificări cu caracter tehnic, financiar şi contabil 

asupra tuturor operaţiunilor, activităţilor sau acţiunilor desfăşurate în cadrul 
organizaţiilor teritoriale, dar şi descărcarea de gestiune a unor consilii teritoriale, 

în urma alegerilor.  
Veniturile şi cheltuielile au fost realizate şi respectiv efectuate în 

concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prevederilor legale. 
Obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul 

asigurărilor sociale de sănătate au fost achitate la zi, inclusiv raportările către 
instituţiile abilitate au fost întocmite şi depuse în termenul legal, iar în baza 

adresei ANAF nr. 102.574/24.08.2016, creanța fiscală este cu corecțiile la zi.  
Contabilitatea s-a ţinut în condiţiile  Legii 82/1991, legea contabilităţii şi 

Legii 571/2003 modificată cu completările ulterioare, Codul Fiscal, a normelor şi a 
celorlalte reglementări în vigoare, este corectă şi reflectă operaţiunile 

desfăşurate, conturile sintetice preluând soldurile din conturile analitice. 

 
Cu satisfacție vă informez că aproximativ 80% din obiectivele 

Strategiei cu care am candidat și pe care dumneavoastră ați votat-o au 
fost realizate și în raport de restul obiectivelor împreună, inclusiv astăzi 

vom aproba demersuri de realizare a lor. 
Aș vrea să scot în evidență că pentru prima dată în istoria Corpului 

 Membrii beneficiază de asigurare de viață; 
 Exclusivitatea membrilor asupra unor avantaje (asigurarea 

medicală privată fiind principalul dintre ele); 
 A fost realizată baza de date; 

 Au fost făcute legitimații, membrii se pot identifica cu legitimație, 
port și insignă; 

 Se reține cotizația de membru direct din pensie; 
 Au fost dotați președinții CT cu telefoane smart; 

 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. 
 

Profit de această ocazie să le mulțumesc tuturor de la centru și din 
teritoriu, care si-au dat interesul și s-au adaptat acceptând presiunea și 

ritmul impus, în reprezentarea intereselor celor care ne-au ales.  
 

LA MULTI ANI CORPUL NATIONAL AL POLITISTILOR! 


