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ACTIVITATE ITINERANTĂ ȘI DE DOCUMENTARE 

LA INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE 

 

În cadrul modulul 2 al cursului ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria 

”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA”, organizat de Colegiul Național de 

Afaceri Interne, din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în data de 02.10.2020 s-a 

desfăşurat activitatea de documentare la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 

instituție parteneră a Colegiului Naţional de Afaceri Interne, care a oferit de-a lungul timpului un 

suport constant colegiului în realizarea activităților din cadrul cursurilor pentru formarea 

competenţelor manageriale în domeniul strategic al afacerilor interne. 

Conform programului cursului, activitatea itinerantă a avut în dezbatere teme de interes 

pentru specificul instituției gazdă și, în același timp, pentru atingerea obiectivelor cursului: 

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

națională; 

- Managementul activităților de ordine publică – Jandarmeria Română; 

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

interinstituțională. 

 

Programul activităţilor a debutat cu o 

prezentare video a instituţiei gazdă, care a 

cuprins un scurt istoric, informații despre 

structura şi atribuţiile din prezent, pregătirea 

cadrelor, precum și activitățile de cooperare 

internaţională.  

Reprezentanţii Inspectoratului General 

al Jandarmeriei Române au susţinut 

prezentări, aducând în atenţie cadrul 

instituţional al Jandarmeriei Române, 

structura forţelor de ordine şi siguranţă 

publică și informații generale privind 

participarea Jandarmeriei Române la misiuni 

internaţionale. 

La activitate a participat domnul colonel Bogdan Enescu, împuternicit Inspector General al 

Jandarmeriei Române, care i-a felicitat pe cursanţi pentru participarea la curs, evidenţiind 

contribuția importantă pe care Colegiul Național de Afaceri Interne o are în asigurarea pregătirii la 

un înalt nivel al specialiștilor în domeniul managementului strategic al afacerilor interne.  



 
În partea a doua a activității, cursanților le-au fost prezentate capabilităţile utilizate în cadrul 

acţiunilor desfăşurate de către Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru 

asigurarea îndeplinirii misiunii acesteia.   

 

Activitatea itinerantă și de documentare 

și-a atins obiectivele, a avut feedback pozitiv 

din partea participanților și a fost desfășurată 

cu respectarea strictă a măsurilor de 

prevenire a infectării cu noul virus COVID-

19. 

Din partea CNAI, coordonarea şi 

organizarea activităţii itinerante și de 

documentare a fost asigurată de către domnul 

cms. şef conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU – 

împuternicit director.     

 


