
Membru al Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi ale 
Personalului Contractual din România (FSNPPC)

şi al Uniunii Europene a Poliţiştilor (EPU)
 
SNPPC - cel mai mare sindicat din România - a fost înfiinţat la data de 
21.12.2004; în prezent, avem 74 de Birouri teritoriale, la nivel naţional, cu 
un total de aproximativ 40.000 de membri.

Avantajele calităţii de membru SNPPC:
☞ ai garanţia că îţi sunt apărate, la cerere sau din oficiu, după caz, drepturile 
profesionale, sociale şi economico-financiare;
☞ beneficiezi de avantajele libertăţii de asociere, instituite prin Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Constituţia României, Legea 
dialogului social nr. 62/2011 şi Statutul juridic al SNPPC;
☞ beneficiezi de consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în litigiile de 
muncă sau în alte situaţii deosebite, care pot interveni pe parcursul activităţii 
profesionale;
☞ prin Acordurile privind raporturile de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR 
şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de 
sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi 
programului legal de lucru, a pregătirii profesionale etc.;
☞ membrii SNPPC şi familiile lor beneficiază de sprijin financiar, în diferite 
situaţii (cum ar fi: îmbolnăvirea, vătămarea, calamităţi/dezastre, decesul, 
precum şi naşterea unui copil), prin intermediul Fundaţiei noastre Sf.Nicolae 
– ocrotitorul poliţiştilor;
☞ în cei 14 ani de existenţă, SNPPC a fost principalul sindicat care a militat 
pentru drepturile personalului MAI, organizând multiple forme de protest şi 
mitinguri de amploare, care au intrat în  istoria mişcării sindicale naţionale;
☞  în calitate de membru activ, contribui la consolidarea celei mai mari 
organizaţii sindicale din România, care apără drepturile şi interesele întregului 
personal al MAI.

NU UITAŢI:
Un sindicat unit şi motivat este un sindicat  puternic, care poate determina 

o  atitudine pozitivă din partea angajatorului, MAI,
Guvernului şi Parlamentului!

SINDICATUL  NAŢIONAL
AL POLIŢIŞTILOR

ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



ADERĂ ACUM LA CEL MAI MARE SINDICAT DIN ROMÂNIA!
Parteneriate încheiate de SNPPC pentru membrii de sindicat:

TELEKOM, VODAFONE, ORANGE, 
LUKOIL, MOL, REGINA MARIA, UNIQA etc. 

Date de contact
Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 6, et. 3, cam. 101, sector 5; email: contact@snppc.ro;

www.snppc.ro;      snppc.ro; tel 031-1051141/42; fax: 021-3153725

I – la terminarea studiilor
- solicitaţi înscrierea, în Ordinul de serviciu, a judeţelor în care urmează să vă 
petreceţi concediul de odihnă, pentru a beneficia de decontarea serviciilor 
turistice (în limita sumei de 1.450 lei).

II – la sosirea în unitatea de repartiţie
Contactaţi liderul teritorial SNPPC pentru consiliere în perioada de 

integrarea socioprofesională, dar şi în ceea ce priveşte drepturile cuvenite, 
cum ar fi:

☞ decontarea cheltuielior aferente transportului de la şcoală la 
domiciliu şi de la domiciliu la unitatea de repartiție;
☞ încadrarea pe funcţie, coeficientul salarial, sporurile permanente sau 
pe bază de pontaj, indemnizaţiile, majorările şi alte drepturi financiare 
aferente calităţii de poliţist şi atribuţiilor de serviciu;
☞ indemnizaţia de instalare; 
☞ decontarea cheltuielilor aferente transportului la/de la locul de 
muncă, în baza Statutului poliţistului şi a normelor de reglementare; 
☞ norma de hrană, norma de echipare şi norma 12 b - dacă fişa postului 
prevede atribuţiile aferente acestui drept;
☞ indemnizația lunară de 50% din salariul de bază al polițistului, care poate 
fi acordată, în anumite condiţii, soțului/soției; 
☞ repartizarea unui spaţiu locativ din fondul unităţii sau, după caz, 
compensarea chiriei.

Important:
☞ înainte de a semna fişa postului, solicitaţi sprijinul liderului teritorial 
SNPPC, pentru a înţelege pe deplin terminologia şi complexitatea sarcinilor 
profesionale;
☞  după absolvirea tutelei şi definitivarea în profesie, aveţi dreptul la 
promovarea în funcţie.

GHIDUL
ABSOLVENTULUI

De 14 ani, SNPPC
apără drepturile şi

promovează interesele
personalului MAI!


