
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

 

 

 

INFORMARE 

24.11.2020  

 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile art. 
49-52 din Legea nr.360 din 2002 privind Statutul polițistului, au fost demarate 
procedurile pentru organizarea unui Congres ordinar, într-un format întemeiat pe 
posibilitățile legale și reale la această dată pentru asigurarea cadrului sigur de 
desfășurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare 
a Corpului Național al Polițiștilor aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1305 
din 2002, în acest sens realizându-se obligația prevăzută la art. 32 alin. 2 teza a II-a. 

Lucrările Congresului național al Corpului Național al Polițiștilor vor avea loc la 
data de 15.01.2021 si se vor desfășura în sistem de online/videoconferință la sediul 
central al Corpului și la locațiile unde se gasesc presedintii/delegatii Consiliilor teritoriale 
la Congresul național, în conformitate cu normele aprobate de Consiliul național al 
Corpului. Lucrările Congresului național al Corpului Național al Polițiștilor se vor 
desfășura după următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea,completarea și aprobarea ordinii de zi.  

2. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea întregii activități a Corpului în perioada de 
la ultimul congres până în prezent și a solicitării pentru descărcarea de gestiune. 

3. Alegeri pentru următoarele funcții:        
 a)- președintele Corpului;                              
 b)- vicepreședinte - funcție nedetașată;       
 c)- membru al Biroului executiv central - funcție nedetașată;   
 d)- președintele comisiei de cenzori - funcție nedetașată;    
 e)- președintele comisiei de buget finanțe - funcție nedetașată;   
 f)- președintele comisiei de resurse umane, pregătire și probleme
 sociale-funcție nedetașată;        
 g)- președintele comisiei juridice și de disciplină- funcție nedetașată; 

4. Validarea pentru un mandat a Consiliului național al Corpului în noua  
componență. 

5. Diverse. 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 

CONSILIUL NAȚIONAL 

 

 

  

NESECRET 

Hotărârea Consiliului Național  

nr. __ din 20.11.2020 

 

NORME METODOLOGICE 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din luna ianuarie 2021  

cu ocazia Congresului Naţional 

 

Activități specifice organizării Congresului Național – sesiune ordinară 

Art. 1  

Alin. (1) Convocarea Congresului Național – sesiune ordinară ianuarie 2021 se face de către 

Biroul Executiv Central (Hotărârea BEC nr. 93 din 12.10.2020), la cererea Consiliului 

Național al Corpului (Hotărârea CN nr. 15 din 09.10.2020). 

Alin. (2) Pentru funcțiile vacante pentru care se organizează Congresul Național - sesiune 

ordinară, candidații pot opta pentru o singură funcție pe care să poată depună o cerere de 

candidatură.  

Alin. (3) Condițiile generale și speciale de îndeplinit pentru validarea candidaturilor pentru 

fiecare funcție vacantă pentru care se organizează alegeri la Congresul Național al Corpului 

– sesiunea ordinară 15 ianuarie 2021 – sunt prevăzute în Anexa nr. 1-7. 
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Art. 2 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Național nr. 15 din data de 09.10.2020 privind 

convocarea în sesiune ordinară a Congresului Național se stabilește calendarul activităților 

de organizare, după cum urmează: 

(1) 20.11.2020: Sesiunea extraordinară a Consiliului Național  

(2) Adoptarea NORMELOR METODOLOGICE privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, cu ocazia Congresului Naţional convocat în sesiune ordinară și anexelor, 

inclusiv stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinescă candidații pentru 

funcția detașată de președinte, precum și pentru funcțiile nedetașate de: 

vicepreședinte, membru BEC, președintele Comisiei juridice și de disciplină, 

președintele Comisiei de cenzori, președintele Comisiei pentru resurse umane, 

perfecționarea pregătirii și probleme sociale și președintele Comisiei de buget-finanțe 

(3) 27.11 – 07.12.2020 ora 15.00 - Depunerea candidaturilor;  

Candidații vor depune solicitarile de candidatură la Biroul Executiv Central prin 

următoarele modalități: personal, la secretariatul Corpului Național al Polițiștilor sau 

prin poștă pe adresa Corpului Național al Polițiștilor din municipiul București, strada 

Mihai Vodă nr.6, sector 5; 

(4) 16.12.2020: Ședința Biroului Executiv Central de evaluare a candidaturilor și 

întocmire a propunerilor către Consiliul Național  

(5) 18.12.2020: Sesiunea ordinară a Consiliului Național  

Validarea candidaturilor depuse pentru funcția detașată de președinte, precum și 

pentru funcțiile nedetașate de vicepreședinte, membru BEC, președintele Comisiei 

juridice și de disciplină, președintele Comisiei de cenzori, președintele Comisiei 

pentru resurse umane, perfecționarea pregătirii și probleme sociale și președintele 

Comisiei de buget-finanțe; 

(6) 18.12. – 21.12.2020: Comunicarea rezultatului candidaților cu privire la 

evaluarea/validarea candidaturilor 
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Activitatea  se va realiza de către Biroul Executiv Central prin secretarul general; 

(7) 21.12. – 22.12.2020: Depunerea contestațiilor  

Contestațiile se depun prin următoarele modalități: personal, la secretariatul Corpului 

Național al Polițiștilor sau prin poștă pe adresa Corpului Național al Polițiștilor din 

municipiul București, strada Mihai Vodă nr.6, sector 5; 

(8) 28.12. – 29.12.2020: Analiza și soluționarea contestațiilor  

Activitatea  se va realiza de către o comisie de soluționare a contestațiilor, a cărei 

componență este stabilită prin decizie a președintelui Corpului; 

(9) 29.12. – 30.12.2020: Comunicarea rezultatului analizei contestațiilor  

Activitatea  se va realiza de către Biroul Executiv Central prin secretarul general; 

(10)  15.01.2020 – Sesiunea ordinară a Congresului Național 

 

Activități specifice desfășurării sesiunii ordinare a Congresului Național al Corpului 

Art. 3 

Congresul ordinar se va desfășura în sistem online, iar votul se va desfășura pe o platformă 

electronică securizată VOT-CNP disponibilă la adresa www.vot.cnpromania.ro; 

Lucrările sesiunii de alegeri vor fi conduse de către un prezidiu compus din trei membri din 

BEC a căror funcție este în mandat, respectiv chestor de poliție Simion Marcel, comisar șef 

de poliție Ghețeu Liviu și comisar de poliție Bădilă Florentin Marian. 

Membri delegaţi la Congres sunt preşedinţii consiliilor teritoriale și ai departamentelor, 

precum și delegaţii desemnați de organizaţiile teritoriale cu peste 500 de membri, care vor 

accesa URL-ul pentru certificarea prezenței în platforma electronică securizată VOT-CNP. 

(1) După verificarea îndeplinirii cvorumului, conform art. 32 alin. 3 din H.G. 1305/2002, 

preşedintele prezidiului va anunţa prezenţa, va declara caracterul statutar al lucrărilor 

şi va prezenta participanţilor procedura desfăşurării alegerilor. 
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(2) Comisiile stabilite de Consiliul Național prin prezenta hotărâre sunt următoarele: 

a) Comisia tehnică și de redactare a procesului-verbal, alcătuită din comisar șef de 

poliție Pleșa Claudiu și agent șef principal de poliție Zestran Ecaterina. 

b) Persoana desemnată cu întocmirea PV de validare a rezultatului votului  agent 

șef principal de poliție Filote Daniel. 

c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, alcătuită din președinte - comisarul șef de 

poliție Ghețeu Liviu și membru - comisarul șef de poliție Rusu Bogdan. 

(3) Preşedintele prezidiului prezintă Congresului candidaturile validate. 

(4) Președintele prezidiului prezintă Metodolgia de vot pentru fiecare funcție respectiv: 

a. Membri delegați la Congres vor accesa URL-ul specfic pentru fiecare funcție; 

b. Vor introduce codul unic primit; 

c. Vor vota opțiunea aleasă. 

(5) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția detașată de 

Președinte. După încheierea prezentărilor se urmează procedura de vot prevăzută la 

art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă rezultatul votului pentru funcția 

detașată de Președinte. 

(6) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

vicepreședinte. După încheierea prezentărilor se urmează procedura de vot 

prevăzută la art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă rezultatul votului pentru 

funcția nedetașată de vicepreședinte. 

(7) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

membru BEC. După încheierea prezentărilor se urmează procedura de vot prevăzută 

la art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă rezultatul votului pentru funcția 

nedetașată de membru BEC. 

(8) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

președinte al Comisiei juridice și de disciplină. După încheierea prezentărilor se 

urmează procedura de vot prevăzută la art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă 
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rezultatul votului pentru funcția nedetașată de președinte al Comisiei juridice și de 

disciplină. 

(9) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

președinte al Comisiei de cenzori. După încheierea prezentărilor se urmează 

procedura de vot prevăzută la art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă 

rezultatul votului pentru funcția nedetașată de președinte al Comisiei de cenzori. 

(10)  Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

președinte al Comisiei pentru resurse umane, perfecționarea pregătirii și probleme 

sociale. După încheierea prezentărilor se urmează procedura de vot prevăzută la art. 

3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă rezultatul votului pentru funcția nedetașată 

de președinte al Comisiei pentru resurse umane, perfecționarea pregătirii și 

probleme sociale. 

(11) Președintele prezidiului dă cuvântul candidaților pentru funcția nedetașată de 

președinte al Comisiei de buget-finanțe. După încheierea prezentărilor se urmează 

procedura de vot prevăzută la art. 3 alin. 4. Președintele prezidiului prezintă 

rezultatul votului pentru funcția nedetașată de președinte al Comisiei de buget-

finanțe. 

(12)  Dacă niciunul dintre candidaţi nu obţine majoritatea simplă a voturilor valabil 

exprimate, candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în ordinea numărului de voturi 

obţinute în turul I, participă la vot în turul II. Procedura aplicată turului II este similară 

cu cea desfășurată în turul I. 

(13) După raportarea voturilor, persoana desemnată cu întocmirea PV de validare a 

rezultatului votului (model conform Anexa nr. 8) va preda documentul prezidiului. 

(14) Candidatul/candidaţii validat/validați, pot formula contestaţie doar cu privire la 

rezultatul votului pentru funcția pentru care a candidat, în timpul Sesiunii de alegeri, 

adresată Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, care se va pronunţa motivat, în 

sensul admiterii sau respingerii acesteia. 
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(15) După soluționarea contestațiilor, președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor 

propune președintelui prezidiului măsuri în consecință. 

(16) Președintele prezidiului prezintă rezultatele procedurii de desfășurare a alegerilor și 

face propuneri Congresului Național. 

Art. 4 – Validarea Consilului Național 

(1) Conform art. 33 lit.”f” din Hotărârea Guvernului nr. 1305/20.11.2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Național al Polițiștilor, 

președintele prezidiului supune Congresului Național propunerea de validare a 

constituirii Consiliului Național al Corpului Național al Polițiștilor în noua componență 

pentru un mandat. 

(2) În acest sens fiecare participant accesează un URL specific pentru validare. 

Art. 5 – Dispoziții finale 

(1) Rezultatele finale se vor afişa la sediul central şi pe pagina de internet a Corpului. 

(2) Documentele de organizare și desfășurare a Congresului Național – sesiune ordinară se 

păstrează în arhiva Corpului pentru un mandat. 

(3) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii ordinare a Congresului Național 

sunt suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Corpului Naţional al Poliţiştilor. 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL                                          

        
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului la depunerea candidaturilor pentru funcţia detașată de PREȘEDINTE: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2018-2019; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să nu se afle în situaţii de incompatibilitate, conflict de interese ori alte interdicţii 

prevăzute de actele normative în vigoare.      
 I.Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 10 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute  la art. 76 alin 1) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere; 
- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 

echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna; 
- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare; 
- să fie membru al Consiliul Național și să fi îndeplinit această calitate pe o 

perioadă de cel puțin un mandat. 
 
 

 
  PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 
 
 
 

Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL                                          

 
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului la depunerea candidaturilor pentru funcţia nedetașată de VICEPREȘEDINTE: 

I. Condiții generale: 
să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2018-2019; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să nu se afle în situaţii de incompatibilitate, conflict de interese ori alte interdicţii 

prevăzute de actele normative în vigoare.      
 I.Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 10 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute  la art. 76 alin 1) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere; 
- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 

echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna; 
- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare; 

 - să fie membru al Consiliul Național și să fi îndeplinit această calitate pe o 
perioadă de cel puțin un mandat. 
 
 
  PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 

Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL                                          

 
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului la depunerea candidaturilor pentru funcţia nedetașată de MEMBRU al Biroului 
Executiv Central: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2016-2017; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să  nu  se  afle  în  situaţii  de  incompatibilitate,  conflict  de  interese  ori  alte 

interdicţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
II.     Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 10 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute la art. 76 din Legea 360/2002 privind  Statutul  poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 
echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna / studii medii, după caz; 

- să fie președinte de Consiliul Departamental/ Teritorial sau să fi desfăşurat 
activitate permanentă în BEC/ Comisii de specialitate/ Comisia de Cenzori și să fi 
îndeplinit una din aceste funcţii pe o perioadă de cel puţin un mandat; 

 
 

  PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 
 

Anexa nr. 3 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL     
                                      
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului delegaţi la Congresul national, la depunerea candidaturilor pentru funcţia 
nedetașată de PREŞEDINTE al Comisiei pentru resurse umane, perfecționarea 
pregătirii și probleme sociale: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2016-2017; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să  nu  se  afle  în  situaţii  de  incompatibilitate,  conflict  de  interese  ori  alte 

interdicţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
II. Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute la art. 76 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să fie delegat la Congresul naţional conform prev. Art.32 al. 4) din HG nr. 
1305/2002;  

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 
echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna; 

- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare în management; 
- să aibă 3 ani vechime în domeniul resurselor umane / pregătire inițială și continuă;  
- să facă parte din Consiliul Departamental/ Teritorial sau să fi desfăşurat activitate 

permanentă în BEC/ Comisii de specialitate/ Comisia de Cenzori ori să fi îndeplinit 
una din aceste funcţii pe o perioadă de cel puţin un mandat; 
   PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 
 

Anexa nr. 4 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL    
                                       
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului delegaţi la Congresul national, la depunerea candidaturilor pentru funcţia 
nedetașată de PREȘEDINTE al Comisiei juridice și de disciplină: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2016-2017; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să nu se afle în  situaţii  de  incompatibilitate,  conflict  de  interese  ori  alte 

interdicţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
II. Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute la art. 76 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să fie delegat la Congresul naţional conform prev. Art.32 (4) din HG nr. 1305/2002; 
- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 

echivalentă în ştiinţe juridice ori studii de licenţă sistem Bologna; 
- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare de specialitate; 
- să aibă 3 ani vechime în domeniul juridic; 
- să facă parte din Consiliul Departamental/ Teritorial sau să fi desfăşurat activitate 

permanentă în BEC/ Comisii de specialitate/ Comisia de Cenzori ori să fi îndeplinit 
una din aceste funcţii pe o perioadă de cel puţin un mandat; 

 
    PREȘEDINTE  
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 
 

Anexa nr. 5 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL                                          

 
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului la depunerea candidaturilor pentru funcţia nedetașată de PREȘEDINTE al 
Comisiei de Cenzori: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2016-2017; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să nu se afle în  situaţii  de  incompatibilitate,  conflict  de  interese  ori  alte 

interdicţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
II. Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute la art. 76 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 
echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna / studii medii, după caz, în specialitatea 
ştiinţe economice; 

- să aibă 3 ani vechime în domeniul economic și/sau financiar-contabil; 
- să facă parte din Consiliul Departamental/ Teritorial sau să fi desfăşurat activitate 

permanentă în BEC/ Comisii de specialitate/ Comisia de Cenzori ori să fi îndeplinit 
una din aceste funcţii pe o perioadă de cel puţin un mandat.  
 
           
                      PREȘEDINTE 
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 

Anexa nr. 6 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
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          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
         CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                       
          CONSILIUL NAȚIONAL                                          

 
În conformitate cu prevederile art. 50 (2) din HG 1305/2002 privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor - „La depunerea  de către 
membrii Corpului a candidaturilor pentru a fi aleşi şi ulterior încadraţi în structurile cu 
activitate permanentă prevăzute la alin.(1) se va urmări întrunirea condiţiilor privind 
studiile, stagiul în funcţii şi celelalte criterii necesare încadrării în funcţiile respective, 
stabilite pentru poliţişti în prezentul regulament”, Consiliul Naţional al Corpului stabileşte 
următoarele condiții obligatorii și cumulative ce urmează a fi îndeplinite de către membrii 
Corpului la depunerea candidaturilor pentru funcţia nedetașată de PREȘEDINTE al 
Comisiei de BUGET-FINANȚE: 

I. Condiții generale: 
- să fie poliţist şi membru al Corpului; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de natură a aduce prejudicii materiale, financiare sau 

morale care să fi afectat renumele, prestigiul sau imaginea Corpului; 
- să nu deţină funcţii de conducere în organizaţii sindicale; 
- să  depună  declaraţia  de  avere  şi  declaraţia  privind  conflictul  de  interese 

conform art. 50 alin. 4 lit. “d” din HG 1305/2002; 
- să fi fost apreciat în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin “BINE” la evaluarea 

anuală de serviciu, perioada 2016-2017; 
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare ori în perioada cercetării 

disciplinare şi să nu fie în situația de ai fi modificate raporturile de serviciu în 
condiţiile art. 27^3 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să nu aibă raporturile de serviciu suspendate; 
- să nu se afle în  situaţii  de  incompatibilitate,  conflict  de  interese  ori  alte 

interdicţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
II. Condiții speciale: 

- să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Poliţia Română şi/ sau în structurile 
prevăzute la art. 76 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţa sau 
echivalentă ori studii de licenţă sistem Bologna / studii medii, după caz, în specialitatea 
ştiinţe economice; 

- să aibă 3 ani vechime în domeniul economic și/sau financiar-contabil; 
- să facă parte din Consiliul Departamental/ Teritorial sau să fi desfăşurat activitate 

permanentă în BEC/ Comisii de specialitate/ Comisia de Cenzori ori să fi îndeplinit 
una din aceste funcţii pe o perioadă de cel puţin un mandat.  
 
           
                      PREȘEDINTE 
                 Chestor de poliție          SECRETAR GENERAL 
                  Chestor de poliție 
                  STANCU PETRE 
                   SIMION MARCEL 
 

 

Anexa nr. 7 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. __ din 20.11.2020 
 


