
    

                                                                                                                                     
                                                                                                              
                                                  

C O M U N I C A T  

În perioada 16 - 18 martie 2017, în localitatea Sinaia, jud. Prahova s-a 

desfășurat Convocarea anuală pe probleme specifice și organizatorice a 
Corpului Național al Polițiștilor. Totodată s-au aniversat 13 ani de la înființarea 

Corpului. Evenimentul a avut loc în prezența tuturor președinților Consiliilor 

Teritoriale ale Corpului și a următorilor invitați: doamna Manda Maria- Cristina, 

Subsecretar de Stat în MAI, domnul chestor principal de poliție Despescu 
Bogdan, Inspector General al Poliției 
Române, domnul chestor de poliție 
Tîrsănoagă Ionel, din partea 
Inspectoratului General al Poliției de 
Frontieră, domnul chestor de poliție Voicu 
Mihai-Marius, director general al DGPMB, 

domnul Coman Claudiu președinte ANATOP, dar și a altor colaboratori ai 

Corpului Național al Polițiștilor.  Lucrările au fost conduse de domnul comisar-șef 
de poliție Stancu Petre, Președintele Corpului Național al Polițiștilor, care a 

prezentat însemnătatea și 

principalele realizări ale organizației, 

dar și obiectivele pe care Biroul 

Executiv Central al Corpului dorește 

să le realizeze pentru membrii săi, 

având în vedere că CNP-ul este 

singura organizație profesională a 

polițiștilor, o organizație care s-a ocupat în permanență de activitățile profesionale 

dar și sociale ale polițiștilor. 

Doamna  Manda Maria – Cristina, Subsecretar de Stat în MAI a apreciat 

profesionalismul, devotamentul și dăruirea membrilor CNP în eforturile de aplicare 

a legii și asigurarea unui climat de liniște și siguranță a membrilor societății civile. 

Invitații care au luat cuvântul au evidențiat însemnătatea pe care o are Corpul 

Național al Polițiștilor în toate activitățile profesionale desfășurate, au apreciat 
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strategia și inițiativele în domeniul îmbunătățirii calității vieții membrilor CNP și 

membrilor de familie. 

Pentru prima dată în istoria 
Ministerului Afacerilor Interne, o entitate 
din cadrul acestuia, Corpul Național al 
Polițiștilor, susține financiar o asigurare de 
viață pentru toți membri acesteia și are o 
contribuție substanțială la asigurarea lor de 

sănătate. 

În spiritul respectului pentru cultura organizațională, conducerea Corpului a 

premiat Președinții Consiliilor Teritoriale cu activitate deosebită și Președinții trecuți 

în rezervă. Cu această ocazie Președintele CNP, comisarul-șef de poliție Stancu 

Petre a mulțumit pentru activitatea dânșilor, exprimându-și speranța că prin 

experiența acumulată, vor sprijini în continuare activitatea Corpului. 

Au fost prezentate problemele de funcționare a organizațiilor membrilor 

Biroului Executiv Central, astfel încât toți cei prezenți au avut prilejul să poarte un 

dialog constructiv în vederea eficientizării activității lor. 

În încheierea convocării, președintele Corpului domnul comisar-șef de poliție 

Stancu Petre, a susținut necesitatea folosirii noilor modalități de comunicare, 

accentuând că beneficiile și avantajele calității de membru CNP trebuie să fie 

cunoscute de toți polițiștii în scopul promovării solidarității în cadrul profesiei sub 

deviza “Unitas per Veritatem”. 
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