MINISTERUL AFACRILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
activitate didactică itinerantă la
CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ca urmare a contextului actual la nivel național și internațional, un obiectiv de un real interes în
gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul mun. București, este Centrul Minicipal Integrat pentru
Situaţii de Urgenţă (CMISU).
În acest sens, în data de 03.06.2021, cursanții programului postuniversitar”Managementul
Strategic al Afacerilor Interne”, seria martie-iulie
2021, au participat la activitatea didactică
itinerantă desfășurată la sediul Centrul Municipal
Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, unde au fost
dezbătute teme de maximă actualitate, printre
care:
- Sistemul Național de Asistență Medicala de
Urgență și Prim Ajutor Calificat;
- Coordonarea Comitetului Național de
coordonare a activităților privind vaccinarea
împotriva COVID-19;
- Managementul crizelor de sănătate publică.
Studiu de caz – Gestionarea epidemiei de
COVID-19;
- Capabilităţi moderne în domeniul situaţiilor de
urgenţă-Prezentarea
Centrului
Municipal
Integrat pentru Situaţii de Urgenţă.

Temele încluse în programul cursului, au fost
susținute
de
conducerea
structurilor
cu
responsabilități directe în și care au fost în linia întâi
în lupta cu virusul COVID-19, respectiv dr. Raed
ARAFAT - Secretar de Stat în MAI, Șef al

Departamentului pentru Situații de Urgență, Romică – Andrei BACIU - Secretar de Stat în Ministerul
Sănătății, Rodica Alis GRASU - Manager general al
Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.
CMISU include Sistemul Informatic Integrat care stă
la baza centrului de comandă şi control. Acesta asigură
coordonarea centralizată a instituţiilor implicate, făcând
posibilă vizionarea tuturor resurselor disponibile pe staţiile
de lucru şi pe un ecran unic de mari dimensiuni (video-wall).
De asemenea, sistemul informatic comunică şi cu
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (112),
Sistemul de Management Informaţional pentru Situaţii de
Urgenţă, Sistemul de Monitorizare Trafic (BTMS), "Linia
verde" a PMB, DISPEC - Sistemul românesc de teletriaj şi
dispecerizare din cadrul SABIF (Serviciul de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov), aplicaţia de gestiune a paturilor libere din
spitale (ASSMB), Banca de date urbană a PMB, sistemul de
fluxuri video al Metrorex, Sisteme AVL de localizare resurse
de intervenţie.
Printre
obiectivele
Colegiului
Național de Afaceri Interne se
regăsește și includerea în programele
de studii a unor instituții/structuri cu
impact în domeniul afacerilor interne
la nivel naţional şi european, în
vederea
asigurării
corelării
activităților didactice cu cele de
documentare/practice și dezvoltarea
programelor de pregătire, prin
includerea unor dezbateri pe teme de
actualitate și prezentării de situații
practice, în vederea asigurării
transmiterii informațiilor optime cu privire la problematica din domeniile de referință.

