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În data de 04.12.2018, în cadrul modulului al III-lea 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 la 

sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române,  instituţie parteneră cu atribuții în 

domeniul afacerilor interne.  

Activitatea prevăzută în programului cursului a avut următoarele teme:  

- Rolul și locul IGJR în cadrul instituțiilor de ordine publică, siguranță și apărare națională; 

- Managementul activităților de ordine publică – Jandarmeria Română (studii de caz); 

- Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei - Modalități de intervenție și cooperare 

interinstituțională (studii de caz); 

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, coordonarea activităţii a fost 

asigurată de  către domnul colonel Ionuţ – Cătălin SINDILE,  împuternicit Inspector General al 

Jandarmeriei Române, iar din partea  Colegiului Naţional de Afaceri Interne de către domnul 

comisar șef de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș - Directorul CNAI şi domnul comisar șef de 

poliție conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU. 

Prelegerile şi dezbaterile au atins temele propuse, iar studiile de caz prezentate au contribuit 

la înţelegerea rolului important pe care îl ocupă instituţia în menţinerea unui climat de siguranţă la 

nivel naţional, cu implicarea tuturor resurselor în realizarea obiectivelor instituţiei. 

 

   

Cursanţii au parcurs un itinerariu de prezentare a instituţiei gazdă, luând contact cu 

capabilităţile folosite în cadrul acţiunilor desfăşurate de Direcţia Generală de Jandarmi a 



Municipiului Bucureşti, pentru asigurarea îndeplinirii misiunii acesteia. De asemenea, cursanţii au 

asistat la exerciţiile aplicative care au constituit suportul studiilor de caz aduse în atenţie. 

 

         
 

Activitatea itinerantă a primit un feed-back pozitiv din partea participanţilor, iar  obiectivele 

cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al Securităţii Publice” au fost atinse, fiind 

evidenţiată cu această ocazie importanţa instruirii în domeniul securităţii la nivel național și 

european, ca un pilon de bază al afacerilor interne. 

 


