
                                                                 
 

 

              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

       COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 

ÎN  

JUDEȚUL SĂLAJ 

 

 

În data de 23.04.2021, s-au încheiat activitățile planificate în cadrul programului Modulului 3 al  

cursului ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria martie-iulie 2021, prin vizita de 

documentare organizată la sediul ISU Sălaj. 

 Prezentarea particularităților gestionării afacerilor interne de la nivelul județului Sălaj, a fost 

făcută de către 

domnul prefect Toma 

Dari, domnul colonel 

Adrian Chirchișan, 

adjunct al 

Inspectorului General 

al IGSU, domnul lt. 

col. Vasile-Adrian 

Dobocan, prim 

adjunct al 

inspectorului şef ISU 

Sălaj,  domnul 

Marius-Anton 

Stupar, Î.inspector şef 

IPJ Sălaj și domnul 

Vasile-Adrian Cigăran, inspector șef IJJ Sălaj. 

 

 

 

 



                                                                 
 

 

Temele incluse în programul activității didactice itinerante, au fost: 

- Particularităţile gestionării problematicii specific domeniului afacerilor interne la nivelul 

jud. Sălaj; 

- Managementul situaţiilor de urgenţă. Studiu de caz ISU Sălaj; 

- Cooperarea interinstituţională la nivel local. 

 

În cadrul temei Managementul situaţiilor de urgenţă, au fost prezentate atribuţiile privind 

monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică 

operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Totodată, a fost prezentată buna 

cooperarea interinstituțională existentă la nivelul județului Sălaj, exemplificându-se în acest sens 

gestionarea situației pandemice de către instituțiile cu atribuții în domeniu. 

 

În județul Sălaj, funcționează Punctul de Operare 

existent Aeromedical Jibou - structura operaţională de zbor, 

special constituită pentru misiuni de transport sanitar, 

funcţionând ca serviciu integrat pe baza normelor, ordinelor, 

dispoziţiilor şi protocoalelor în vigoare, în cadrul căruia 

execută misiuni un elicopter model EC 135. 

 

De asemenea, cursanților le-au fost 

prezentate capabilitățile de intervenție la 

misiunile specifice aflate în dotarea ISU 

Sălaj, având în vedere specificul 

județului, precum și situația operativă 

existentă în contextul pandemiei 

COVID-19. 

 

 

Din partea Colegiului Național de Afaceri Interne, activitatea a fost coordonată de domnul 

chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș și domnul comisar șef de poliție conf.univ.dr. Viorel 

Velișcu. 

Activitățile didactice itinerante și de documentare planificate în cadrul Modulului 3 al cursului 

au contribuit la atingerea obiectivelor cursului, stimulând interesul cursanţilor pentru partea practică şi 

de documentare a cursului, acestea desfășurându-se cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a 

infectării cu noul virus COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

 

 


