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Deschidere curs 

Cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Securității Publice”,  

seria octombrie 2018 – februarie 2019 

 

 
 

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

organizează, în perioada octombrie 2018 – februarie 2019, cursul postuniversitar „Managementul 

Strategic al Securității Publice”, pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial 

strategic, la care participă ofiţeri de conducere de nivel superior din cadrul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne. 

În data de 29.10.2018, în incinta Sălii Colegiului Național de Afaceri Interne, a 

avut loc deschiderea cursului, la care au participat reprezentanți ai conducerii 

Ministerului Afacerilor Interne, Parlamentului României, Academiei de Poliție, 

profesori colaboratori și experți. 

 

În deschidere, directorul CNAI, comisar șef conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ, a 

subliniat faptul că, 

desfășurarea cursului 

are loc în anul 

centenarului marii 

uniri și, de asemenea, sub auspiciul aniversării a 

10 ani de la înființarea Colegiului Național de 

Afaceri Interne. Cursul este rezultatul 

preocupărilor constante la nivelul MAI, privind 

perfecţionarea formării profesionale continue a 

personalului de nivel superior cu atribuţii 

manageriale şi a fost elaborat cu avizul şi 

consultarea tuturor Inspectoratelor Generale.  

 

În continuare, domnul secretar general adjunct al 

Ministerului Afacerilor Interne, comisar șef de 

poliție Geani Cătălin NICA, a prezentat un mesaj de 

susținere a activităților CNAI și felicitări pentru 

consolidarea Colegiului ca vector de pregătire la 

nivelul UE, sens în care a menționat scrisoarea de 

mulțumire adresată doamnei ministru de interne de 

către dl. Dirk DUBOIS (Directorul Colegiului 

European de Securitate și Apărare) pentru 

contribuția României (prin Colegiul Național de Afaceri Interne) la efortul comun de pregătire în domeniul 

        
 

 



PSAC. Scrisoarea a fost trimisă prin Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană 

către conducerea Ministerului Afacerilor Externe și conducerea Ministerului Afacerilor Interne. 

 Domnul prorector al Academiei de Poliție, comisar șef conf.univ.dr. Mihail MARCOCI, a prezentat 

mesajul rectorului și a transmis cursanților susținerea conducerii academiei privind desfășurarea tuturor 

activităților din cadrul cursului. 

 

Domnul senator prof.univ.dr. Titus 

CORLĂȚEAN, președintele Comisiei 

speciale pentru coordonarea activităţilor 

parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene din primul 

semestru al anului 2019, a avut o intervenție 

interactivă pe tema Coordonatelor 

Președinției României a Consiliului UE – 

perspective și dezvoltări evolutive.  

 

 

 

În partea a doua a deschiderii, domnul 

prof.univ.dr. Iulian CHIFU din cadrul Centrului 

de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, a 

prezentat tema Amenințări emergente la adresa 

UE în perspectiva Președinției României a 

Consiliului UE, care a generat dezbateri legate de 

importanța și necesitatea adoptării de măsuri 

concrete în domeniul afacerilor interne în vederea 

preluării de către țara noastră a Președinției a 

Consiliului UE.  
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