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COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
LA
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
Activitate desfăşurată în cadrul primului modul al cursului postuniversitar
”Managementul Afacerilor Interne”
Seria octombrie 2019 - februarie 2020

În cadrul primului modul al cursului „Managementul Afacerilor Interne”, organizat şi
desfăşurat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne în perioada octombrie 2019 – februarie 2020,
în data de 07.11.2019, a avut loc activitatea itinerantă şi de documentare la Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române, instituţie parteneră cu atribuții în domeniul afacerilor interne.
Activitatea itinerantă a avut în dezbatere teme de interes pentru atingerea obiectivelor cursului
şi, în acelaşi timp, specifice instituției gazdă:
- Rolul și locul IGJR în cadrul instituțiilor de ordine publică, siguranță și apărare națională;
- Managementul activităților de ordine publică – Jandarmeria Română (studii de caz);
- Jandarmeria română – prezent şi perspective;
Prezentare de tehnică militară, vizită la Muzeul Jandarmeriei;

Activitatea a fost deschisă de către domnul colonel Badea Daniel – desemnat Prim-adjunct al
Inspectorului General, Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române, Șeful Direcţiei Management

Operaţional, care le-a prezentat cursanţilor structura și misiunea instituţiei, evidențiind rolul
important al acesteia în menţinerea unui climat de siguranţă la nivel naţional.
Având în vedere obiectivul general al cursului ”dobândirea cunoştinţelor generale în
domeniul afacerilor interne la nivel naţional şi european, dezvoltarea capacităţii de gestionare a
problematicii afacerilor interne în sfera de activitate a cursanţilor, dezvoltarea unui management
performant în sfera afacerilor interne, pe plan naţional şi european.”, a fost evidenţiată necesitatea
cunoaşterii de către cursanți, a obiectivelor şi activităţilor principale ale Jandarmeriei Române,
aceasta fiind una dintre principalele instituții de ordine publică, siguranță și apărare națională.
Problematica managementului activităților de ordine publică gestionate de către Jandarmeria
Română a fost adusă în atenția cursanților, în vederea dezbaterii, de către domnul colonel Gavrilă
Lucian.
De asemenea, au fost prezentate perspectivele de evoluție a instituției, prin perfecționarea
sistemului de management, valorizarea rezultatelor misiunilor executate, cooperarea cu alte instituții
cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice și, nu în ultimul rând, dezvoltarea activităților de
prevenire.
Temele dezbătute şi studiile de caz prezentate au contribuit la atingerea obiectivelor cursului,
stimulând interesul cursanţilor pentru partea practică şi de documentare a programului cursului şi
generând discuţii interactive prin care au fost împărtăşite experienţe şi opinii profesionale în
domeniu.

Conform programului, cursanţilor le-a
fost prezentată tehnica militară,
folosită în cadrul acţiunilor desfăşurate
de către Direcţia Generală de Jandarmi
a Municipiului Bucureşti, pentru
asigurarea
îndeplinirii
misiunii
acesteia.

Din partea Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
activitatea a fost coordonată de către domnul comisar şef de
poliţie conf.univ.dr. Cătălin Andruş – Director, împreună
cu domnul comisar şef de poliţie conf.univ.dr. Viorel
Velişcu.
În încheierea activităţii, cursanţii au avut
oportunitatea de a vizita Muzeul Jandarmeriei.
Caracterul inovativ al temelor dezbătute şi modul
interactiv de derulare a discuţiilor au fost apreciate de către
participanţi, activitatea itinerantă şi de documentare
reprezentând un prilej de transpunere în practică a
informaţiilor teoretice transmise în cadrul cursului, precum
şi de abordare a unor subiecte de interes pentru domeniul
afacerilor interne.

