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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

  

 

ANUNȚ 
În atenţia doamnelor/domnilor președinți ai consiliilor teritoriale din aparatul central și 

structurile în subordinea/în cadrul M.A.I. 
 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că prin Hotărârea Biroului Executiv Central 
nr.50/09.08.2018 s-a constituit Consiliul departamentului din aparatul central și structurilor în 
subordinea/în cadrul M.A.I., din care fac parte președinții consiliilor teritoriale constituite la 
nivelul acestor entități (D.G.L, C.P.S, A.N.A., D.G.A., Ap.Central, D.G.M.R.U., Centrul Schengen 
Buzău, Academia de poliție, I.S.O.P., I.G.I., D.E.P.A.B.D., D.R.P.C.I.V., D.G.P., D.I.R.P.,  Clubul 
Dinamo, D.Medicală). 

Totodată s-a declanșat procedura de alegere a Biroului executiv al Consiliului departamentului 
din aparatul central și structurilor în subordinea/în cadrul M.A.I. 

La data de 06.09.2018, orele 14.00, se convoacă Consiliul departamentului din aparatul 
central și structurilor în subordinea/în cadrul M.A.I. cu următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea Biroului executiv al Consiliului departamentului din aparatul central și structurilor în 
subordinea/în cadrul M.A.I.  

2. Diverse           
 
În perioada 09 august – 06 septembrie 2018 se desfășoară procedura de alegere a Biroului 

executiv al Consiliului departamentului din aparatul central și structurilor în subordinea/în cadrul 
M.A.I.format din: 

 preşedinte; 
 2 vicepreşedinți; 
 1 secretar; 
 6 membri; 
 
Interval de depunere a candidaturilor: 09 – 24 august 2018 orele 15,00. 
 
Candidatura (pentru o singură funcție) se depune pentru validare, personal la sediul 

Corpului în Mun.Bucuresti, str. Mihai voda nr. 6 sector 5, prin e-mail pe adresa cnp@cnpromania.ro, 
sau fax la numărul de telefon 0213145413 și va conține: 

1. Informare/cerere depunere candidatură, adresată președintelui Corpului, în care se 
precizează gradul profesional, menţiune privind funcția de președinte al C.T. din 
structura unde-si desfășoară activitatea, pentru care funcţie candidează și că pe propria 
răspundere declară că nu deţine funcţii de conducere în cadrul organizațiilor sindicale, 
că nu are raporturile de serviciu suspendate/întrerupte cu M.A.I. și despre inexistența 
vreunei hotărâri judecătorești de condamnare rămasă definitivă în ceea ce îl privește. 

2. Curriculum vitae. 
 

Persoană de contact, vicepreședinte-cms șef Ghețeu Liviu tel.0743014183, mail 
gheteu.liviu@cnpromania.ro. 
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