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În data de 

17.03.2021, cursanții 

Colegiului Național de 

Afaceri Interne au 

participat la activitățile 

planificate la sediul 

Inspectoratului General 

al Jandarmeriei Române. 

Devenită deja tradiție, 

activitatea didactică 

itinerantă, a avut ca 

principal obiectiv 

prezentarea temelor:   

Managementul organizaţional al Jandarmeriei; 

Managementul activităților de ordine publică – Jandarmeria Română; 

Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei - Modalități de intervenție și cooperare 

interinstituțională. 

            

Activitatea de documentare a 

fost coordonată din partea 

Jandarmeriei Române de către 

domnul inspector general, 

colonel Alin Mastan, iar din 

partea Colegiului Național de 

Afaceri Interne de domnul 

director, chestor de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin Andruș, 

iar intervențiile pe temele 

abordate au fost susținute de 

general de brigadă Liviu Uzlău, 

împuternicit Prim-adjunct al 

inspectorului general şi Şef al 

Statului Major al Jandarmeriei 

Române. 

 

 



                                                                 
 

 

Pentru o mai bună înțelegere a activității instituției, au fost prezentate o parte a capabilităților și 

tehnicii militare din dotarea Jandarmeriei Române, folosite în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice 

instituției, printre care: misiuni în situații de urgență; misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia 

manifestărilor sportive care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane; pază 

obiective și transporturi. 

Una dintre structurile de bază în asigurarea intervențiilor Jandarmeriei Române este Brigada Specială 

de Intervenție care are 

competență teritorială 

generală, destinată executării 

misiunilor de asigurare și 

restabilire a ordinii publice, 

asigurării protecției 

instituțiilor fundamentale ale 

statului și neutralizării 

amenințărilor grave la adresa 

acestora, independent sau în 

cooperare cu alte structuri 

ale MAI și cu ale celorlalte 

instituții din sistemul de 

apărare și securitate 

națională. 

 

 

Temele dezbătute şi studiile 

de caz prezentate au 

contribuit la atingerea 

obiectivelor cursului, 

stimulând interesul 

cursanţilor pentru partea 

practică şi aplicativă a 

programului cursului şi 

generând discuţii 

interactive prin care au fost 

împărtăşite experienţe şi 

opinii profesionale în 

domeniu.  

 


