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În data de 18.11.2019, la sala Colegiului Naţional de Afaceri Interne, a avut loc deschiderea 

cursului postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, seria 

noiembrie 2019 - martie 2020, curs organizat de Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi 

Studii Postuniversitare, parte componentă a Colegiului Naţional de Afaceri Interne din cadrul 

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 

Cursul are rolul de a forma competenţe profesionale în domeniul drepturilor omului, domeniu 

intens promovat în actualul context naţional, european şi internaţional, context dominat de existenţa 

unui interes deosebit pentru crearea unui cadru legal incident, precum şi pentru dezvoltarea, 

diversificarea şi transpunerea în practică a unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi 

legale a drepturilor omului . 

 



 
 

 

 

La deschidere au participat cadrele 

didactice titulare ale disciplinelor din planul de 

învăţământ ale cursului postuniversitar 

„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi 

siguranţă publică” şi cursanţii ce au fost 

declaraţi admişi în urma concursului de 

admitere.  

Şeful Centrului pentru Promovarea 

Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, 

comisar şef de poliţie, conf.univ.dr. Viorel 

Velişcu a subliniat că activitatea Centrului se 

adresează întregii comunităţi de practicieni în 

domeniul aplicării drepturilor omului din 

instituţiile de ordine şi siguranţă publică, şi nu 

numai. De asemenea Centrul pentru 

Promovarea Drepturilor Omului şi Studii 

Postuniversitare îşi propune să devină un 

veritabil reper naţional în domeniul pregătirii 

şi promovării drepturilor omului. 

În continuare, o parte dintre membrii 

corpului profesoral au luat cuvântul, 

evidenţiind importanţa cursului, având în 

vedere faptul că, în prezent problematica 

respectării drepturilor omului în sfera de 

activitate a instituţiilor de ordine publică şi 

siguranţă naţională este o necesitate stringentă, 

dată fiind complexitatea speţelor cu care se 

confruntă cei care lucrează în aceste instituţii. 

La finalul activităţii, domnul conf.univ.dr. Viorel Velişcu a transmis mesajul Directorului 

Colegiului Naţional de Afaceri Interne, conf.univ.dr. Cătălin Andruş, mesaj de îndrumare spre un 

studiu aprofundat al problematicii drepturilor omului şi, în egală măsura, de sprijin pentru 

parcurgerea şi finalizarea cursului. 


