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       Activitate itinerantă și de documentare în cadrul cursului postuniversitar                      

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria  martie-iulie 2019 

 

 

Conform programului Modulului 5 al cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al 

Afacerilor Interne”, seria  martie-iulie 2019, în data de 04.06.2019, cursanții au avut șansa deosebită 

de a participa la o vizită de studiu în incinta Palatului Victoria - Guvernul României. 

 

Participanții au fost primiți în Sala Transilvania a palatului, 

iar activitatea a fost coordonată de către domnul colonel 

Radu ȚIPIȘCĂ – Consilier de Stat în cadrul Cancelariei 

Primului-ministru, care a susținut tema ”Obiective și 

priorități ale Guvernului României în domeniul afacerilor 

interne în contextul deținerii Președinției Consiliului UE”.  

Printre aspectele prezentate, a fost evidențiat faptul că, 

prioritățile Președinției României la Consiliul UE sunt 

corelate cu agenda legislativă a Uniunii Europene pentru a 

se asigura implementarea lor la nivel european. 

 

Din partea CNAI, coordonarea şi organizarea activităţii 

a fost asigurată de către comisar şef conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ - Directorul CNAI şi comisar 

şef conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU - coordonatorul cursului.                            

Activitatea a continuat cu dezbaterea temei ”Principii și structuri guvernamentale pentru 

implementarea planului de reziliență la 

nivel național”, prezentată de către general 

de brigadă dr. Gheorghe SOARE – 

Directorul Direcției Speciale din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului și a 

temei ”Politici și strategii în domeniul 

afacerilor interne”, prezentată de către 

colonel-inginer dr. Petru-Valentin GLOD – 



Consilier Centrul Operativ pentru Situații de Urgență a Direcției Speciale din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului. 

  Un alt obiectiv important în cadrul activității a fost prezentarea Centrului Operativ pentru 

Situații de Urgență al Guvernului României, 

în cadrul căruia participanților le-au fost 

prezentate capabilitățile centrului, respectiv 

efectuarea activităţi de analiză, evaluare şi 

sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din 

competenţă, monitorizarea evoluţiei 

situaţiilor de urgenţă şi informarea operativă, 

asigurarea transmiterii mesajelor de înştiinţare primite către structurile cu atribuții în 

domeniu.                                                      

Informațiile de maximă importanță și actualitate din conținutul temelor prezentate au adus o 

contribuție relevantă în aprofundarea cunoştinţelor 

din domeniul afacerilor interne, dezbaterile 

interactive contribuind la atingerea obiectivelor 

cursului postuniversitar ”Managementul Strategic 

al Afacerilor Interne”, evidențiindu-se necesitatea 

acestuia în formarea managerilor în domeniul 

afaceri interne şi siguranţă naţională, iar 

participanţii la activitate au apreciat în mod pozitiv 

nivelul de pregătire oferit. 

 

La încheierea evenimentul, comisar şef conf.univ.dr. Cătălin Andruş - Directorul CNAI  a 

acordat Placheta Colegiului Național de Afaceri Interne, domnului colonel Radu Țipișcă – Consilier 

de Stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, 

pentru sprijinul acordat în organizarea și 

desfășurarea activităților din cadrul colegiului, în 

calitate de expert și colaborator al Colegiului 

Național de Afaceri Interne. 


