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Programul modulului al III-lea al cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al 

Securităţii Publice”, seria  octombrie 2018-februarie 2019, a avut în desfăşurare, în data de 

05.12.2018, activitatea itinerantă în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

activitate coordonată de către domnul comisar şef de poliţie Adrian POPESCU, împuternicit 

Inspector General. Din partea Colegiului Naţional de Afaceri Interne, activitatea a fost coordonată 

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.  

 

Activitatea şi-a propus atingerea 

obiectivului general al cursului, 

aprofundarea cunoştinţelor din domeniul 

afacerilor interne, a problematicii 

gestionării acestora, precum şi a rolului 

instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, 

prin următoarele teme: 

     -  Managementul integrat al frontierei 

României; 

- Riscuri și amenințări la frontierele 

externe ale Uniunii Europene – 

Criminalitatea transfrontalieră. 

   

 

 

În deschiderea activităţii, domnul comisar şef de poliţie Adrian POPESCU a adresat 

cursanţilor un mesaj de întâmpinare şi a susţinut o scurtă prezentare a instituţiei gazdă, cu accent 

pe misiunea şi obiectivele acesteia şi evidenţiind importanţa menţinerii securităţii la frontierele de 

stat, un aspect important în abordarea problematicii din domeniul securităţii publice.  

 

 

 

 

 



În continuare, domnul comisar şef de 

poliţie Ghercu Octavian, din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră a susţinut o prelegere interactivă 

privind temele propuse în cadrul cursului, 

prezentând totodată Centrul operaţional de 

coordonare, ca una dintre capabilităţile 

importante în supravegherea şi controlul 

frontierelor. 

Informaţiile de interes transmise de 

către specialiştii în domeniu, modalitatea de 

prezentare şi dialogul cu participanţii au stat 

la baza dezbaterii privind Strategia Naţională 

de Management Integrat al Frontierei de Stat 

şi problematica criminalităţii transfrontaliere, 

principala ameninţare a securităţii la 

frontiere. 

 

 
Cursanţii au avut oportunitatea de a cunoaşte şi înţelege conceptul de management integrat 

al frontierelor şi cele mai importante obiective, principii şi mecanisme de implementare ale 

Strategiei de Management Integrat.  

Activitatea s-a încheiat cu aprecieri pozitive din partea participanţilor, cu privire la nivelul 

de pregătire oferit de cursul postuniversitar ”Managementul Strategic al Securităţii Publice”, 

cursul fiind orientat către aspectele particulare ce leagă securitatea externă şi internă la nivel 

național și european. 

 

 

 


