Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”
COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

Cursul de Orientare privind Politica Europeană de Securitate și Apărare Comună
04-08 decembrie 2017, București
În perioada noiembrie-decembrie 2017, s-a desfășurat modulul rezidențial al ”Cursul de
Orientare privind Politica Europeană de Securitate și Apărare Comună”, organizat de Colegiul
Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în parteneriat
cu Ministerului Afacerilor Externe și sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare
(ESDC) de pe lângă Comisia Europeană.
Cursul a fost propus şi asumat oficial de către România prin Reprezentanţa Permanentă a
României pe lângă UE în cadrul Comitetului Director al ESDC şi introduse în Programul Academic
al ESDC pentru anul 2017.
La acest curs s-au înscris 54 de cursanţi
reprezentând state UE (Germania,
Ungaria, Republica Cehă, Olanda,
Slovenia, Bulgaria, România), instituţii
UE (EEAS-EUMS, SATCEN) precum
şi state terţe (Mexic, Congo, Camerun)
incluse în Politica europeană de
vecinătate sau alte forme de parteneriat
cu UE.
Cursul a cuprins două module din care
primul a fost un modul online care
presupune desfăşurarea de activităţi de
pregătire pe platforma online a ESDC şi susţinerea unor teste de evaluare ca o condiţie pentru a
accede la modulul următor.
Activitățile planificate în cadrul celui de-al doilea modul, s-au desfăşurat în cadrul Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Ministerului Afacerilor Interne - Sala de Marmură, Centrului de
Cooperare Polițienească Internațională și Centrului Sud Est European de Aplicare a Legii (SELEC)
Din partea CNAI coordonarea cursului a fost realizată de cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin
ANDRUŞ – director CNAI, cms. Adrian LĂZĂROAIA – moderator, iar din partea ESDC,
coordonarea a fost realizată de către tranning manager Mario MARMO.

Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel proveniţi din cadrul, EU SATCEN,
ESDC EAB, CPCC, CMPD, EUMM Georgia, CCPEW, UBB, SELEC, CCPI, Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, IGPF, IGJR, Școala Națională de Studii Politice
și
Administrative,
CNAIAcademia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”.
Lectorii
au
subliniat
activitatea de pionierat pe care
CNAI o desfăşoară împreună cu
ESDC într-un domeniu în care
obiectivele UE pot fi cu succes
atinse prin instruirea în domenii
comune de interes în sfera
securităţii UE şi afacerilor
interne.
Cursul s-a încheiat în data de 08.12.2017, ora 12.30, cu ceremonia de acordare a 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. Certificatele au
fost înmânate absolvenţilor de către tranning manager ESDC, Mario MARMO, Director general
Direcția Analiză și Planificare Politică din MAE, Olivia TODEREAN, cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin
ANDRUŞ și cms. Adrian LĂZĂROAIA – moderator.
Participarea în parteneriat,
ţinuta cursanţilor, nivelul de
pregătire şi de absolvire a cursului
s-au bucurat de aprecieri şi
felicitări din partea tranning
manager ESDC, domnul Mario

MARMO, dovedind consolidarea relaţiei bilaterale şi a
reprezentat un moment de pregătire cu privire la cooperarea
instituţiilor naţionale pentru organizarea unui modul din
Cursul de High Level al ESDC de către România în perioada
în care va deţine Preşedinţia Consiliului UE.
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