MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
La data de 27 februarie 2019, la sediul Secției 1 din cadrul Poliției Sectorului 1 a DGPMB a
avut loc Adunarea generală a membrilor organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor,
activitate urmată de desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale Consiliului Teritorial.
Din partea Biroului Executiv Central au participat secretarul general al organizației chestor de
poliție Simion Marcel și membrul Biroului Executiv Central al Corpului Național al Polițiștilor, comisar
de poliție Bădilă Florentin.
În deschiderea Adunării Generale, chestorul de poliție Simion Marcel, a informat participanţii
cu privire la structura organizatorică şi obiectivele organizaţiei profesionale din Strategia de
dezvoltare a Corpului. De asemenea a prezentat aspecte de identitate profesională, istorie și climat
organizațional. A evidenţiat că singura organizație profesională din Ministerul Afacerilor Interne,
Corpul Național al Polițiștilor este alături de membrii săi susținând financiar o asigurare de viață și
are o contribuție substanțială la asigurarea lor de sănătate. De asemenea a precizat că organizaţia
profesională Corpul Național al Polițiștilor a luat decizia de a colecta sumele reprezentând 2% din
impozitul pe venitul din salarii urmând ca toate sumele depuse să fie îndreptate exclusiv pentru
îndeplinirea unor obiective comune ale corpului și ale unităților în care își desfășoară activitatea
polițiștii, respectiv:
îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru polițiști;
creșterea nivelului de dotare a polițiștilor;
pregătire profesională.
După aceste prezentări s-au desfășurat alegerile propriu-zise și urmare a votului membrilor
participanți a fost ales noul Consiliu Teritorial cu următoarea componență:
SPIRACHE CĂTĂLIN – președinte
VOICA GHEORGHE MĂDĂLIN - vicepreședinte
CRĂCIUN VOICU – vicepreședinte
RIZESCU GHEORGHE SORIN – secretar
ANDREOIU MARIUS – membru
IORDACHE DĂNUȚ – membru
ȘIMON IOAN – membru
RUSE DANIELA MĂDĂLINA – membru

În încheierea Adunării Generale, chestorul de poliție Simion Marcel și comisarul de poliție
Bădilă Florentin, au urat succes noii echipe în îndeplinirea obiectivelor din strategia stabilită și au
mulțumit tuturor participanților la Adunarea generală, care au dovedit un interes deosebit cu privire
la activitatea organizației profesionale Corpul Național al Polițiștilor.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

