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În perioada 27 iunie – 01 iulie 2016 Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) a
organizat şi desfăşurat în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi Apărare (European
Security and Defence College, ESDC) Common Security Defence Policy - Orientation Course
(Cursul de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună), activitate cu numărul
de referinţă 15-16/3/16, Bruxelles – BELGIA (Albert Borchette Conference Centre, Rue Froissart
36, room AB-3D) 1 .

Cursul se desfăşoară anual, în baza Hotărârii Consiliului ESDC din 14.04.2012 (privind
includerea Colegiului Naţional de Afaceri Interne ca partener în reţeaua proprie alcătuită din
instituţii similare din UE). Până în prezent au fost desfăşurate cinci cursuri, trei la Bruxelles (2012,
2014 şi 2016) şi două la Bucureşti (2013, 2015) activitatea fiind apreciată pozitiv atât de către
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partenerii noştri cât şi de către cursanţi. Importanţa aportului CNAI este subliniată şi de faptul că
este singura instituţie din reţeaua ESDC cu expertiză în domeniul afacerilor interne la nivelul UE
(home affairs – concept dezvoltat de Comisia Europeană).
La al ultimul curs, desfăşurat în perioada 26.06.-01.07.2016, la Bruxelles s-au înscris un
număr de 60 de cursanţi (30 cursanţi români şi 30 cursanţi proveniţi din statele membre ale UE,
instituţii europene şi state terţe incluse în Politica de Vecinătate a UE (Camerun, Georgia, Tunisia,
Columbia, Turcia, Ucraina, Republica Moldova) şi au absolvit un număr de 55 de cursanţi (1
cursanţi român şi 4 cursant străini au fost absenţi).
Cursul s-a focusat pe aspectele particulare ce leagă securitatea externă şi internă în UE şi
pune accent asupra actorilor din domeniul securităţii externe şi interne, ca elemente esenţiale ale
unei abordări europene comprehensive.
Activitatea a fost coordonată de dl. prof.univ.dr. George ŢICAL, director Colegiul Naţional
de Afaceri Interne, dl. conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ (Director de curs), asist.univ.drd. Adrian
LĂZĂROAIA (moderator) cu sprijinul dl. Mario MARMO – training manager ESDC.
Deschiderea oficială a cursului a avut loc cu
participarea
unor
personalităţi
din
cadrul
Reprezentanţei Permanente a României de pe lângă
Uniunea Europeană dl. Adrian-Cristian BRATU,
Reprezentant permanent COPS care a transmis un
mesaj de sprijin iar din partea structurilor UE a
participat dl. Giorgio PORZIO Şeful Crisis
Management Planning Department.
La sfârşitul primei zile de curs, Reprezentanţa
Permanentă a României de pe lângă Uniunea
Europeană a găzduit o recepţie oficială oferită
participanţilor la acest eveniment deschisă de dl.
Adrian-Cristian BRATU şi dl. Dirk DUBOIS – Directorul ESDC, la care au participat experţi ESDC
precum şi membri ai Reprezentanţei Permanente a României de pe lângă UE cu responsabilităţi în
domeniul afacerilor interne.
Cursanţii au beneficiat de lectori proveniţi
din mediul academic Institutul regal pentru relaţii
internaţionale – EGMONT sau din cadrul unor
instituţii şi agenţii europene precum Parlamentul
European, Comisia Europeană, EUROPOL,
Frontex, Agenţia Europeană de Apărare, structuri
precum Serviciul European de Acţiune Externă
(European External Action Service, EEAS) şi
departamente ca CMPD (Crisis Management
Planning
Department),
Strategic
Planning
Division, EUMS (EU Military Staff), CPCC
(Civilian Planning and Conduct Capability),
OPCEN (EU Operations Centre), ESDC (European
Security and Defence College), EUSatCen
(European Union Satellite Center) , EU Intcen (EU
Intelligence Analisys Center), Institutul pentru
Studii Europene.
Participarea
în
parteneriat,
ţinuta
cursanţilor, nivelul de pregătire şi de absolvire a
cursului s-au bucurat de aprecieri şi felicitări din
partea Directorului ESDC, domnul Dirk DUBOIS
care a apreciat că acest curs a fost cel mai bun din
toate cele cinci desfăşurate de CNAI – ESDC până
în prezent dovedind consolidarea relaţiei bilaterale.
La ceremonia de închidere a cursului,
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alături de dl. General-locotenent dr. Ing. Gheorghe SAVU (Reprezentantul militar al României la
NATO şi UE) şi dl. Dirk DUBOIS (Directorul ESDC) care au transmis mesaje de felicitare şi
apreciere asupra evenimentului, au participat şi dl.Cms.şef Horaţiu-Virgiliu NĂBÂRJOIU (consilier
diplomatic la Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE) şi comandor Vicenţiu-Valentin
CĂTĂNEANU (Locţiitorul Reprezentantul militar al României la NATO şi UE).
Cursul s-a încheiat cu acordarea certificatelor de absolvire semnate de către Înaltul
Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei
Europene, doamna Frederica Mogherini şi a plachetelor cu sigla CNAI.
Directorul CNAI, dl. prof.univ.dr. George
ŢICAL şi dl. conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ au avut o
vizită de lucru la sediul ESDC unde au fost primiţi de
Directorul ESDC, Dirk DUBOIS. Cu această ocazie,
reprezentanţii CNAI au reafirmat angajamentul CNAI
faţă de parteneriatul cu ESDC şi au făcut propuneri
privind dezvoltarea activităţilor desfăşurate în parteneriat.
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