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În cadrul modulului III al cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al Securităţii 

Publice”,  organizat în perioada octombrie 2018 – februarie 2019 de Colegiul Naţional de Afaceri 

Interne, s-a desfăşurat activitatea itinerantă din data de 07.12.2018, în judeţul Giurgiu, la sediul 

unor instituţii partenere  cu atribuţii în domeniul afacerilor interne.  

Programul activităţii itinerante a debutat cu o vizită în cadrul Instituţiei Prefectului 

Judeţului Giurgiu, unde cursanţii au fost întâmpinaţi de către doamna Prefect Adriana Puţaru, care 

a coordonat întreaga activitate. Temele abordate în cadrul dezbaterii au fost ”Gestionarea 

problematicii afacerilor interne la nivelul județului Giurgiu” şi „Particularitățile stării de ordine 

și siguranță publică existentă la nivelul județului”, teme de interes pentru domeniul cursului şi de 

actualitate din punct de vedere al obiectivelor şi misiunii instituţiei gazdă.  

Dialogul a fost centrat pe importanţa programelor şi strategiilor elaborate de Instituţia 

Prefectului Judeţului Giurgiu, în concordanţă cu problematica afacerilor interne la nivel naţional, 

care vizează asigurarea securităţii publice pe teritoriul judeţului, elaborarea acestora având la bază 

o amplă analiză a particularităţilor acestui domeniu, existente la nivelul judeţului Giurgiu.  

 

 

La activitate au luat parte domnul 

comisar şef de poliţie Nicu Florian Răboj - 

împuternicit Adjunct al Inspectorului Şef al 

Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Giurgiu, domnul comisar şef de poliţie 

Georgescu Alin Cătălin - împuternicit Inspector 

Şef  al Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Giurgiu, domnul Viorel Mitroi – Directorul 

Direcţiei Silvice Giurgiu, domnul Căpitan Florin 

Oprea - Directorul Căpităniei Zonale Giurgiu. 

Următoarea activitate s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 

Frontieră Giurgiu, sub directa coordonare a domnului comisar şef de poliţie Nicu Florian Răboj, 

împuternicit Adjunct al Inspectorului Şef şi a avut ca teme: ”ITPF Giurgiu – managementul 

integrat al frontierei interne a UE” şi „Particularităţi privind circulaţia persoanelor şi a 

mărfurilor în Punctul de trecere frontieră Giurgiu, privind combaterea crimei organizate şi 

contrabandă în cooperarea cu autorităţile bulgare”.   



 
Problematica dezbătută reprezintă o temă de maximă importanță pentru domeniul 

securităţii publice, în contextul în care, punctele de trecere a frontierei constituie un element 

esenţial în asigurarea managementului integrat al frontierelor interne şi externe ale UE, PCTF 

Giurgiu reprezentând poarta principală de acces de la graniţa României cu Bulgaria. 

În acelaşi context, a fost vizitat  Biroul de Contact Româno-Bulgar Giurgiu, activitatea 

având în vedere cooperarea regională la frontiera cu Bulgaria şi schimbul de informaţii de interes 

operativ dintre instituţiile celor două state. 

 

 

Un alt obiectiv al activităţii itinerante 

l-a constituit vizita la Căpitănia Zonală 

Giurgiu, unde domnul căpitan Florin Oprea – 

directorul Căpităniei, a susţinut o prezentare 

a instituţiei şi a misiunii acesteia, insistând pe 

aspectele relevante privind rolul pe care îl are 

Căpitănia în gestionarea traficului fluvial pe 

Dunăre, ca parte componentă a 

managementului integrat al frontierei interne 

a UE . 

 

 
 

Activitatea itinerantă s-a încheiat la 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Giurgiu, unde cursanţii au participat la o  

dezbatere ce a vizat problematica  

Managementului situațiilor de urgență la 

nivelul județului Giurgiu, ca parte a 

conceptului de management al situaţiilor de 

criză de natură să provoace tulburări grave 

ale ordinii publice.  

Au fost evidenţiate principiile ce stau la 

baza acţiunilor de  intervenţie pentru 

gestionarea unei crize interne şi asigurării 

unui management adecvat al situaţiilor de 

urgenţă la nivel local. 

 



Din partea CNAI, coordonarea şi organizarea activităţii itinerante au fost asigurate de către 

directorul colegiului, cms.şef conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ şi cms. şef conf.univ.dr. Viorel 

VELIŞCU. 

 

 

 


