
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 
 

                                           în judeţul Constanţa 

 

 
Activităţi  itinerante şi de documentare desfăşurate în cadrul Modulului 3 

 al cursului postuniversitar”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,  

seria martie-iulie 2019 

 

 

În perioada 08-10.05.2019, în cadrul Modulului 3 al cursului postuniversitar 

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria  martie-iulie 2019, s-au desfăşurat în 

municipiul Constanţa activități itinerante şi de documentare, la sediul mai multor instituţii 

partenere, cu atribuţii în domeniul afacerilor interne. Vizitele de studiu constituie un suport 

important pentru realizarea obiectivului general al cursului: „aprofundarea cunoştinţelor din 

domeniul afacerilor interne, a problematicii gestionării acestora, precum şi a rolului instituţiilor cu 

atribuţii în acest domeniu”, în ceea ce priveşte componenta practică şi de documentare.  

Din partea Colegiului Naţional de Afaceri Interne, activitatea a fost coordonată de către 

domnul director, comisar şef de poliţie conf.univ.dr. Cătălin Andruş şi domnul comisar şef de 

poliţie conf.univ.dr. Viorel Velişcu. 

 

Conform programului, prima activitate 

itinerantă a avut loc în cadrul CNE 

Cernavodă, în data de 08.05.2019, 

având următoarele teme: 

-„CNE Cernavodă – obiectiv strategic 

de nivel naţional şi regional”; 

-„Managementul situaţiilor de urgenţă 

în domeniul nuclear”; 

-„Studii de caz – Simulatorul Full 

Scope”. 

 

Cursanţii au fost întâmpinaţi de reprezentaţi ai conducerii CNE Cernavodă, unde au avut 

prilejul să fie informaţi cu privire la  obiectivele instituţiei, organizare, misiune, rezultatele obţinute şi 

recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional de care aceasta beneficiază. De asemenea, în cadrul 

simulatorului Full Scope, a fost realizată o prezentare a modalităţii de gestionare a producţiei de 

energie electrică, termică și de combustibil nuclear, fiind dezbătute aspecte referitoare la 

managementul situaţiilor de urgenţă în domeniul nuclear. 

 Activitatea s-a încheiat prin concluzii şi transmiterea unui feed-back pozitiv din partea 

cursanţilor, care au avut oportunitatea de a cunoaşte acest obiectiv strategic de nivel naţional şi 

regional în domeniul de competenţă din care face parte. 

Garda de Coastă Constanţa a fost următorul obiectiv al activităţii itinerante din data de 

08.05.2019, vizita având  ca teme: 

-„Sistemul Integrat de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră 

(SCOMAR) – capabilitate de gestionare a frontierei externe a Uniunii Europene”; 

-„Riscuri şi ameninţări la frontierele externe ale Uniunii Europene – Criminalitatea 

transfrontalieră”. 



În deschiderea activităţii, domnul comisar şef de poliţie 

conf.univ.dr. Cătălin Andruş, directorul CNAI, a prezentat 

importanţa instituţiei gazdă în derularea activităţilor cursului 

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, prin gestionarea 

sistemului SCOMAR şi oferirea posibilităţii cunoaşterii de către 

cursanţi a metodelor complexe şi performante de supraveghere a 

frontierelor. 

Din partea instituţiei gazdă, au participat la activitate domnul 

comisar şef de poliţie Laurenţiu-Cristian Cicu, Directorul Gărzii de 

Coastă şi domnul comisar şef de poliţie Alexandru Oae, Directorul 

Adjunct al Gărzii de Coastă. În expunerea conducerii Gărzii de 

Coastă, a fost evidențiată misiunea instituţiei şi importanța 

existenței SCOMAR prin capabilitatea acestuia de supraveghere 

permanentă a frontierei, având rezultate deosebite în derularea 

procesului de reducere a criminalității transfrontaliere.  

În a doua zi a activităţii itinerante, respectiv în data de 09.05.2019, cursanţii au fost aşteptaţi 

la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde au fost întâmpinaţi de către domnul lt.col. 

conf.univ.dr. Cătălin Popa, locţiitor al 

comandantului (Prorector) pentru programe şi 

relaţii internaţionale şi de către domnul comandor 

conf.univ.dr.ing. Toma Alecu, locţiitor al 

comandantului (Prorector) pentru învăţământ.  

Domnul comandor conf.univ.dr.ing. Toma Alecu 

a susţinut o prelegere interactivă cu tema 

„Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 

capabilitate naţională de pregătire a personalului 

navigant în domeniul afacerilor interne”.  

 

În cadrul Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” au fost analizate studii de caz în 

cadrul Simulatorului integrat pentru 

conducerea navei. 

 

 

 

În partea a doua a activităţii itinerante din data de 

09.05.2019, s-a desfăşurat vizita de documentare la 

Administraţia Porturilor Maritime Constanţa,  având în 

dezbatere următoarele teme: 

-„Portul Constanţa – Poartă de intrare a Uniunii 

Europene”; 

-„Misiunea Administraţiei Porturilor maritime Constanţa 

în domeniul afacerilor interne” 

-„Infrastructura critică a porturilor maritime Constanţa”. 

Directorul General al instituţiei, doamna Daniela Şerban i-

a întâmpinat pe cursanţi cu un mesaj de bun venit, 

transmiţând în acelaşi timp aprecierea pentru colaborarea 

interinstituţională cu Academia de Poliţie prin Colegiul 

Naţional de Afaceri Interne.  



Cursanţilor le-a fost prezentată instituţia: scurt istoric, structura, misiune, importanţă, cu accent pe 

prezentarea Portului Constanţa, aflat într-un continuu proces de dezvoltare şi modernizare, din 

punct de vedere al activităţii desfăşurate, caracteristicilor şi conexiunilor în teritoriu.  

 

Programul  a inclus și prezentarea principalei 

capabilităţi de intervenţie a Gărzii de Coastă, 

nava maritimă de supraveghere „Ştefan cel 

Mare” şi a dotărilor acesteia.   

 

În data de 10.05.2019, activitatea 

itinerantă a debutat la sediul Instituţiei 

Prefectului Constanţa, activitate la care au 

participat domnul Făgădău Decebal – Primarul Municipiului Constanţa, domnul Marius Horia 

Ţuţuianu – Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, domnul Dumitru Jeacă – Prefectul 

judeţului Constanţa, împreună cu reprezentanţi ai conducerii Instituţiei Prefectului Constanţa. Au 

fost prezenţi, de asemenea, domnul lt.col. Daniel-Mihai Ferencz – împuternicit Inspector Şef al 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihail 

Kogălniceanu” Constanţa, domnul col. Ion Bordei 

– Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile 

Constanţa şi col. Daniel-Gheorghe Popa – 

Inspector Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa. 

Activitatea a fost deschisă de către domnul 

cms.şef conf.univ.dr. Cătălin Andruş, care a 

evidențiat importanţa Instituţiei Prefectului, prin 

rolul acesteia de principal coordonator al 

gestionării problematicii afacerilor interne la 

nivelul judeţului Constanţa.  

Personalităţile gazdă au susţinut prelegeri 

interactive despre temele de interes pentru curs: 

„Gestionarea problematicii afacerilor interne la 

nivelul judeţului Constanţa” şi „Particularităţile stării de ordine şi siguranţă publică existentă la 

nivelul judeţului”, iar cursanţii au avut ocazia să dobândească informaţii provenite din situaţii 

practice, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice gestionării evenimentelor pe 

linie ordine şi siguranţă publică la 

nivelul judeţului. 

Activitatea itinerantă s-a încheiat cu 

vizitarea Portului Militar Constanţa, 

unde cursanţii au avut ocazia de a 

urca la bordul Fregatei Regina 

Maria şi Submarinului Delfinul, 

fiindu-le prezentate cu această 

ocazie capabilităţile maritime de 

intervenţie a acestor nave. 

 


