
                

 

                                               
 

 

ORGANIZAȚIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD 

- Prezentare hibrid - 

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

 

 

În data de 26.11.2020, cursanții programului postuniversitar ”Managementul Strategic al 

Afacerilor Interne”, seria ”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA”, au avut deosebita 

onoare de a beneficia de prezentarea unor prelegeri ale domnului Mircea GEOANĂ, Secretar General 

Adjunct NATO, domnului general de brigadă (r) Dr. Mircea MÎNDRESCU și domnului colonel Claudiu 

ZOICAȘ, Directorul Departamentului de Continuitate Instituțională, structura responsabilă cu 

coordonarea in domeniul rezilientei institutionale la nivelul intregului NATO. 

 

 

Activitatea s-a 

desfășurat în sistem hibrid, 

atât în sistem videoconferință, 

cât şi prelegere în faţa 

cursanţilor, abordându-se 

teme actuale privind 

implicarea NATO în actualul 

context geopolitic şi 

geostrategic generat de criza 

pandemică.  

 

 

 

 

Intervenţia online a domnului Mircea GEOANĂ, Secretar General Adjunct NATO, a fost cea 

care a deschis activitatea, domnia sa insistând pe modul de implementare a conceptului de rezilienţă din 

perspectiva NATO. 

Un alt subiect atins, a fost cel al contribuţiei 

României în asigurarea flancului estic al 

NATO, având în vedere că pe teritoriul 

României au fost create două comandamente 

multinaţionale, ca parte a Structurii de Forţe ale 

NATO - Comandamentul Multinaţional de 

Divizie pentru sud-est (HQ MND SE) şi 

Unitatea de Integrare a Forţelor Aliate (NFIU), 

ambele fiind situate în Bucureşti și având rolul 

de a sprijini derularea unor eventuale misiuni în 

zona sudică a flancului estic aliat. 

Toate completează aportul adus de către România, ca stat membru al NATO, la realizarea unei  

Alianţe robuste şi relevante, bazată pe un parteneriat transatlantic solid, participarea la măsurile de 

consolidare a prezenței aliate avansate pe flancul estic.  

Prelegerea faţă în faţă cu domnul general de brigadă (r) Dr. Mircea MÎNDRESCU, a avut ca 

temă de dezbatere, rolul NATO în cadrul asigurării mecanismului de securitate european, domnia sa 
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impărtăşind cursanţilor din experienţa şi 

expertiza dobândită în calitate de 

comandant al Joint Analysis and 

Lessons Learned Centre. 

În intervenţia on line domnul 

colonel Claudiu ZOICAȘ, Directorul 

Departamentului de Continuitate 

Instituțională, responsabil pentru 

implementarea unui sistem de 

management al continuității pentru 

sediul NATO, a expus cursanţilor rolul 

de furnizor de stabilitate şi promotor al 

reformelor şi cooperării regionale, jucat  

NATO în actualul context geopolitic şi 

geostrategic.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


