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INSTITUŢIILE PARTENERE DIN JUDEŢUL GIURGIU
În cadrul modulului V al cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor
Interne”, seria martie-iulie 2019, s-a desfăşurat activitatea itinerantă din data de 07.06.2019, în
judeţul Giurgiu, la sediul unor instituţii partenere cu atribuţii în domeniul afacerilor interne.
Activitatea a debutat cu o vizită la Instituţia Prefectului
Judeţului Giurgiu, unde cursanţii au fost întâmpinaţi de către
domnul subprefect Gogu Moţan, care a prezentat
particularitățile județului Giurgiu privind domeniul afacerilor
interne. Tema discuţiei a prezentat un interes major, judeţul
fiind într-o perioadă în care s-a confruntat cu numeroase
situații de urgență cauzate de ploile masive înregistrate în
această perioadă.
La sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Giurgiu, activitatea a fost coordonată de domnul
comisar şef de poliţie Nicu Florian Răboj, împuternicit adjunct
al inspectorului șef şi a avut ca teme: ”ITPF Giurgiu –
managementul integrat al frontierei interne a UE” şi
„Particularităţi privind circulaţia persoanelor şi a mărfurilor
în Punct trecere frontieră Giurgiu privind combaterea crimei
organizate şi contrabandă în cooperarea cu autorităţile bulgare”.
Biroul de Contact Româno-Bulgar Giurgiu,
centrul de cooperarea regională la frontiera cu Bulgaria,
a fost următorul obiectiv de interes din această zonă, cu
această ocazie cursanţiilor le-au fost prezentate
modalitățile de realizare a schimbului de informaţii de
interes operativ dintre instituţiile celor două state.

În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Giurgiu, domnul maior Covaci
Radu, a prezentat instituţia la conducerea
căreia se află şi a misiunii acesteia, insistând
pe aspectele relevante privind rolul pe care îl
are problematica managementului situațiilor
de urgență la nivelul județului Giurgiu, ca
parte
integrantă
a
conceptului
de
management al situaţiilor de criză de natură
să provoace tulburări grave ale ordinii
publice.
Din partea CNAI, coordonarea şi organizarea activităţii itinerante au fost asigurate de către
directorul CNAI, comisar şef conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ şi comisar şef conf.univ.dr. Viorel
VELIŞCU.

