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În data de 15.02.2019, s-a susținut examenul de certificare a competenţelor profesionale din 

cadrul programului postuniversitar ”Managementul Strategic al Securităţii Publice” organizat de 

către Colegiul Național de Afaceri Interne. În urma parcurgerii cu succes a celor două probe planificate, 

proba scrisă și proba practică, toți cei 21 de cursanți înscriși la acest program de studii, au obținut 

rezultate de promovare devenind 

astfel absolvenți ai cursului pentru 

formarea competenţelor 

manageriale de nivel III – 

managerial strategic, organizat în 

cadrul Colegiul Național  de 

Afaceri Interne. 

Absolvenții programului 

postuniversitar sunt ofițeri cu 

funcții de conducere proveniți din 

cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

Programul de studii este rezultatul preocupărilor constante la nivelul MAI în formarea 

competenţelor profesionale manageriale într-un sistem interactiv de organizare şi desfăşurare a 

procesului de învăţământ, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de ordonator de credite, de conducere a 

entităților cu personalitate juridică, precum și de conducere strategică în  domeniul afacerilor interne.                         

Cursul s-a derulat în perioada octombrie 2018 - februarie 2019 și a cuprins, atât activități 

desfășurate la sala CNAI prin prelegeri 

interactive despre temele propuse, 

relevante în contextul actual, având ca 

obiectiv general aprofundarea 

cunoştinţelor din domeniul afacerilor 

interne, a problematicii gestionării 

acestora, cât și activități itinerante și de 

documentare la instituțiile partenere cu 

atribuții în domeniul afacerilor interne.  



  În cadrul cursului, au fost 

desfășurate activități itinerante la instituții 

partenere de la nivelul județelor Giurgiu și 

Constanța. A fost avut în vedere 

Gestionarea problematicii afacerilor 

interne și a particularităților stării de 

ordine și siguranță publică la nivelul celor 

două județe. 

Un moment deosebit a fost 

reprezentat de activitatea desfășurată în 

cadrul Administrației porturilor maritime 

Constanța care a subliniat caractetul 

strategic al acestui obiectiv, atât la nivel 

național, cât și la nivel european și 

internațional.  

 

 


