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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 de SECRETAR GENERAL: 

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.      
 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 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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                         GHEȚEU LIVIU 
 
 
 

Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 
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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 de TREZORIER GENERAL: 

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. 
I. 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 în specialitatea ştiinţe economice ori studii de licenţă sistem Bologna; 

- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare de specialitate; 
- să dețină certificat de atestare Sistemul European de Conturi. 
- să aibă 5 ani vechime în domeniul financiar-contabil; 
- să deţină sau să îndeplinească condiţiile pentru acordarea vizei C.F.P.; 

 - 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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                                 GHEȚEU LIVIU 
 

Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 
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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 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 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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                         GHEȚEU LIVIU 
 
 
 
 

Anexa nr. 3 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 

 



 

   

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR, str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5 Bucureşti 
Tel./Fax: 0213145413, www.cnpromania.ro 

Pagina 4 din 6 

           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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                  GHEȚEU LIVIU 
 

Anexa nr. 4 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 
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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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                         GHEȚEU LIVIU 
 

Anexa nr. 5 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 
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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 MEMBRU 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 5 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     p/SECRETAR GENERAL 
                      Comisar-șef de poliție  
                    STANCU PETRE 
                         GHEȚEU LIVIU 

Anexa nr. 6 
la Hotărârea Consiliului Național                

nr. 19 din 29.06.2018 

 


