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ABSOLVIREA  CURSULUI POSTUNIVERSITAR  

„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”,  
seria noiembrie 2018 – martie 2019 

 

 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, 

prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare a organizat, în 

perioada noiembrie 2018 - martie 2019, cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de 

ordine şi siguranţă publică”. Cursul formează competenţe profesionale în domeniul drepturilor 

omului, domeniu de maxim interes în contextul actual, al exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Europene de către România, având în vedere obligaţiile asumate de către ţara noastră în relaţia cu 

instituţiile europene. 

 

În data de 15.03.2019 s-a desfăşurat 

examenul de certificare a competenţelor 

profesionale din cadrul cursului postuniversitar 

„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi 

siguranţă publică”, organizat de către Centrul 

pentru Prevenirea Drepturilor Omului şi Studii 

Postuniversitare. În urma susţinerii lucrării de 

disertaţie, cei 42 de cursanţi au absolvit cursul 

postuniversitar.La activitatea de absolvire au 

participat domnul comisar şef de poliţie 

conf.univ.dr. Andruş Cătălin – Directorul 

Colegiului Naţional de Afaceri Interne, 

domnul comisar şef de poliţie prof.univ.dr. 

Vasile Sergiu-Adrian – Decanul Facultăţii de 

Poliţie de Frontieră şi domnul comisar şef de 

poliţie conf.univ.dr. Velişcu Viorel – Şeful 

Centrului pentru Promovarea Drepturilor 

Omului şi Studii Postuniversitare. 

Cursul s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2018-martie 2019, la sediul Colegiului Naţional 

de Afaceri Interne, iar cursanţii au participat la prelegeri interactive despre teme de actualitate din 

domeniul drepturilor omului, sub directa coordonare a cadrelor didactice universitare ale Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi a specialiştilor invitaţi. 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/


În cadrul cursului a fost planificată o 

vizită la Penitenciarul Bucureşti – Jilava, 

instituţie ce are ca obiective promovarea şi 

asigurarea drepturilor omului şi aplicarea 

cadrului legal în acest domeniu, temele 

abordate în cadrul activităţii itinerante fiind de 

interes pentru domeniul cursului şi  în 

concordanţă cu obiectivele şi misiunea 

instituţiei gazdă. 

 

 
Cursul este orientat către aspectele de promovare cât mai largă a drepturilor omului, de creare 

a unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în acest domeniu, de realizare a 

unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale, a drepturilor omului în variate situaţii 

şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a principiilor acestui domeniu. 

 

 


