
                

                                                           
  

COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE 

 

Prezentarea formării profesionale în instituţii specializate a personalului M.A.I  

 

Instituții aflate în prima linie în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 

 

în cadrul programului de pregătire ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne” 

 
 

Seria ”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA” a cursului postuniversitar 

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, se află la ultimele activități planificate în cadrul 

programului de pregătire, activități care au fost adaptate la situația actuală la nivel global și la măsurile 

dispuse pentru prevenirea infectării cu virusul 

COVID-19. 

 

În acest sens, în perioada 23-25.11.2020, 

cursanților programului de studii le-au fost 

prezentate o parte componentă a sistemului de 

formare profesională în unităţi specializate ale 

Ministerului Afacerilor Interne, intituțiile 

județului Brașov situate în prima linie în lupta 

împotriva pandemiei, gestionarea administrației 

publice în cadrul Primăriei Sinaia. 

De asemenea, Centrala Hidroelectrica Vidraru a  făcut parte din programul activităţii itinerante 

şi de documentare, insistându-se pe prezentarea planurilor de rezilieţă şi de management al situaţiilor 

de urgenţă specifice acestui obiectiv strategic pentru economia naţională.

  

Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” 

Câmpina,  cunoscută şi prin faptul că este cea 

mai mare dintre toate instituţiile de învăţământ 

ale M.A.I, a pregătit şi format peste 70 de 

promoţii de poliţişti care să asigure 

cunoştinţele necesare specialiştilor 

criminalişti, judiciarişti, crimă organizată, 

arest transfer, circulaţie rutieră, ordine publică 

şi conductori câini.  

 

 

 

 

           
                   

https://www.nuclearelectrica.ro/cne
https://www.nuclearelectrica.ro/cne


                

Centrul de Perfecționare a Pregătirii 

Cadrelor Jandarmi Montan „Regele Carol I” 

Sinaia, a adus precizări importante în 

înțelegerea particularităților pregătirii 

personalului propriu și cel din alte structuri 

MAI cu atribuții specifice în domeniul 

tehnicilor montane, schi, alpinism, căutare-

salvare-evacuare, acordarea primului ajutor de 

bază, atât prin exemplificarea situațiilor 

operative întâlnite, cât și prin prezentarea 

practică a modalităților de intervenție. 

 

Aprofundând tematica disciplinei Administraţie 

europeană modernă, în cadrul Primăriei Sinaia, au fost 

prezentate performanțele înregistrate în dezvoltarea 

orașului prin accesarea fondurilor europene, integrarea 

serviciilor interne pe platforma online în scopul asigurării 

transparenței și a eficientizării îndeplinirii obiectivelor 

instituției,  obiective realizate ca urmare a gestionării la 

nivel european a administrației publice. 

 

 

 

La nivelul județului Brașov, un județ care 

prin poziţionarea geografică favorizează 

dezvoltarea turismului sub forme diverse, 

provocările în contextul pandemiei de COVID-19 

sunt extrem de mari și implică o extrem de bună 

cooperare și comunicare între instituțiile direct 

răspunzătoare în prevenirea infectării cu noul 

virus, respectiv Prefectura Județului Brașov, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Țara 

Bârsei”, Inspectoratul  de  Jandarmi  Județean 

“Nicolae Titulescu“, Serviciul de Ambulanță 



                

Județean, iar rezultatele relevante înregistrate pot fi exemple de bune practici ale unui management 

performant al afacerilor interne. 

Colegiul Național de Afaceri Interne urmărește perfecționarea continuă a activităților 

didactice, itinerante și de documentare și adaptarea acestora la principalele provocări apărute în 

domeniul afacerilor interne, siguranței naționale, prin schimbul de experiență și întărirea colaborării 

cu instituții sau structuri partenere, respectiv identificarea unor noi obiective de interes strategic, cu 

expertiză în domeniile specifice. 


