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COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 

activitate didactică itinerantă la 

PALATUL VICTORIA 

 

Guvernul României prin Secretariatul General a acordat oportunitatea cursanților Colegiului 

Național de Afaceri Interne de a participa, în data de 24.06.2021, la una dintre activitățile didactice 

itinerante organizate în cadrul programului de pregătire "Managementul Strategic al Afacerilor Interne", 

seria martie-iulie 2021.  

 

În cadrul activității, desfășurată la sediul 

Palatului Victoria, au fost dezbătute temele: 

- „Politici și strategii în domeniul afacerilor 

interne” 

- ”Obiective și priorități ale Guvernului 

României în domeniul afacerilor interne” 

- ”Principii și structuri guvernamentale 

pentru implementarea planului de reziliență la 

nivel național” 

 

 

Dezbaterile au fost 

susținute de domnul Tiberiu 

Horațiu Gorun, Secretar general 

al Guvernului, domnul Mircea 

Abrudean, Secretar general 

adjunct al Guvernului, domnul 

Gheorghe Soare, directorul 

Direcției Speciale a 

Secretariatului General și 

domnul Valentin Glod, consilier  

Direcția Specială.  

 

Un al doilea moment al zilei a fost 

reprezentat de prezentarea domnului col. dr. 

Valeriu Gheorghiță, Coordonatorul 

Comitetului Național de Coordonare a 

activităților privind vaccinarea împotriva 

COVID-19, în care au fost aduse importante 

clarificări în cadrul temei de maximă 

actualitate: „Comitetul național de 

coordonare a activităților privind vaccinarea 

împotriva COVID-19”. 

 



 
Temele dezbătute şi studiile de caz 

prezentate au stimulat interesul, generând discuţii 

interactive prin care au fost împărtăşite 

experienţe şi opinii profesionale în domeniu, 

evenimentul bucurându-se de apreciere, atât din 

partea cursanților, dar și din partea conducerii 

Secretariatului General al Guvernului care a 

înaintat conducerii Ministerului Afacerilor 

Interne și Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza”, scrisori de apreciere pentru buna 

organizare a activității didactice itinerante și de 

documentare. 

 

Unul dintre obiectivele Colegiului Național de Afaceri Interne este reprezentat de adaptarea 

activităților didactice la principalele provocări apărute în domeniul afacerilor interne, siguranței 

naționale, prin schimbul de experiență și întărirea colaborării cu instituții sau structuri partenere, prin 

care se urmărește creșterea standardului de pregătire în beneficiul cursanților și, implicit a structurilor 

de proveniență.  

 






