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ACTIVITATE ITINERANTĂ ȘI DE DOCUMENTARE 

LA INSTITUŢIILE PARTENERE DIN JUDEŢUL GIURGIU 

 

 

 

În cadrul modulul 2 al cursului ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria 

”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA”, organizat de Colegiul Național de 

Afaceri Interne, a fost planificată, în data de 30.09.2020, activitatea itinerantă și de documentare în 

judeţul Giurgiu, la sediul instituţiilor partenere cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, 

activitate desfăşurată cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infectării cu noul virus 

COVID-19. 

 

 

    
 

În prima parte a activității, cursanții s-au aflat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei 

de Frontieră Giurgiu, activitatea fiind coordonată de către domnul chestor de poliţie Ionel 

Tîrsînoagă, împuternicit Şef al inspectoratului teritorial, care le-a transmis cursanţilor un mesaj 

de bun venit şi a realizat o prezentare generală a instituţiei, a misiunii și obiectivelor acesteia. 

  



                                                                                                                   

 

Următorul obiectiv al activităţii l-a 

constituit vizitarea Punctului de Control 

Trecerea Frontierei Rutier Giurgiu, activitate 

desfăşurată în prezenţa reprezentanţilor 

instituţiei, domnul cms.şef Nicu Florian 

RĂBOJ, împuternicit Adjunct al şefului 

inspectoratului teritorial şi domnul cms. şef. 

Cătălin Mavrodineanu. În cadrul activităţii au 

fost dezbătute temele: ”ITPF Giurgiu – 

managementul integrat al frontierei interne a 

UE” şi „Particularităţile controlului la 

frontiera româno-bulgară”.  

Centrul Comun de Contact Româno-

Bulgar Giurgiu a fost un alt obiectiv al 

activităţii de documentare, ocazie prin care li 

s-au prezentat cursanţilor modalitățile 

generale de realizare a schimbului de 

informaţii de interes operativ dintre 

instituţiile celor două state. 

  

  

 
 

În continuare, cursanţii au avut oportunitatea de a participa la o activitate de documentare 

la sediul Capităniei Zonale Giurgiu, unde domnul Florin Oprea – Director Căpitan Şef de Port a 

susţinut o prezentare cu tema „Managementul traficului fluvial”. 



 

Programul activităților itinerante și de 

documentare a cuprins și vizita de studiu la 

sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Giurgiu, unde cursanţii au participat 

la o prezentare interactivă a temei 

„Particularităţile intervenţiei ISU în cazul 

dezastrelor”, realizată de către domnul 

căpitan Neguţ Florian Cătălin, temă relevantă 

pentru atingerea obiectivelor cursului, având 

în vedere specificul județului precum și 

situația operativă existentă în contextul 

pandemiei COVID-19.  

 

Activitatea a oferit cursanţilor oportunitatea de a aprofunda aspectele teoretice prezentate 

în cadrul prelegerilor desfăşurate la sala de curs. 

Din partea CNAI, activitatea itinerantă și de documentare a fost coordonată de către 

domnul cms. şef conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU – împuternicit director al colegiului. 

  

 

 

 

 

 

 


