Cursul de Nivel Înalt privind
Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună “Simone Veil”,
Modulul III, 01-05.04.2019, București
organizat de

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
sub egida

COLEGIULUI EUROPEAN DE SECURITATE ȘI APĂRARE
Aniversare a 10 ani de la înființarea CNAI
Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) sub egida Colegiului European de Securitate și
Apărare (ESDC), în parteneriat cu Colegiul Național de Apărare / MApN, a organizat în perioada 0105.04.2019, la București, Modulul III al Cursului de Nivel Înalt privind Politica Europeană de
Securitate şi Apărare Comună “Simone Veil”, ediția a 14-a. Activitatea s-a desfășurat și cu sprijinul
Institutului Diplomatic Român/MAE.
La acest curs participă un număr de 70 de
cursanţi, care au calitatea de demnitari, înalţi
funcţionari, diplomați, militari şi poliţişti de
rang înalt, proveniţi din statele membre ale
UE și instituţiile UE. Participanţii, selectaţi de
către statele membre, trebuie să dețină poziţii
sau funcții cheie, ori să aibă potenţial clar
privind obţinerea unei funcţii de conducere
de nivel înalt şi, în special, cu conexiuni
privind Politica Europeană de Securitate şi
Apărare.
Cursul din acest an universitar se numeşte ESDC HLC „Simone Veil”, în vederea celebrării
personalității politicianului francez Simone Veil, prima femeie care a deținut funcția de Președinte al
Parlamentului European şi cuprinde 4 module, fiecare dintre acestea fiind dedicat unei anumite
problematici care se circumscrie Politicii Europene de Securitate şi Apărare (Modul 1 – Belgia, Modulul
2- Austria – parte a calendarului oficial al Președinției Austriace a Consiliului, Modulul 3 - România
organizat cu sprijinul

și Modulul 4 - Ungaria împreună cu CEPOL și EU Institute for Security Studies).
Ca o recunoaştere a rezultatelor deosebite şi a nivelului înalt al cursurilor organizate de CNAI la
nivel european, ESDC a aprobat organizarea de către România prin CNAI, pentru a doua oară, a unui
modul din cadrul cursului de nivel înalt. Organizarea modulului III la București, care a avut ca temă
CSDP in action. Missions and Operations, a fost propusă şi asumată oficial de către România prin
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE în cadrul Comitetului Director al ESDC şi introdusă
în Programul Academic al ESDC pentru anul 2019.
Modulul III a fost coordonat la nivel național de către chestor de poliție prof.univ.dr. Adrian Iacob
– Rectorul Academiei de Poliție ”Al. I. Cuza”, în calitate de director modul, de comisar șef de poliție
conf.univ.dr. Cătălin Andruș – Directorul CNAI, în calitate de co-director modul, alături de col.
prof.univ.dr. Doina Mureșan – Director CNAp, iar din partea ESDC, coordonarea a fost realizată de către
comisar șef de poliție dr. Ovidiu Laurian Simina – training manager ESDC.
Alături de cei menționați mai sus, la deschiderea
cursului, au participat domnii general-maior dr.
Tomiță-Cătălin Tomescu – locțiitorul Secretarului
General al MapN și Ricardo Scallas –
coordonatorul cursului.
Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de
înalt nivel proveniţi din cadrul Comisiei
Europene, EUMS, DEVCO, EUROGENDFOR, CMPD, Colegiului Național de Afaceri Interne,
Colegiului Naţional de Apărare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale,
Ministerului Afacerilor Externe.
Conform programului modulului, în data de 03.04.2019, unul dintre panelurile planificate s-a
desfășurat la Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din cadrul Camerei
Deputaților - Parlamentului României, unde a fost dezbătută o temă de maximă actualitate la nivel
european privind ”Crearea sprijinului legislativ al SM pentru agenda UE privind PSAC. Studii de caz:
BREXIT și alegerile europene”, problematică care a generat dezbateri interactive la nivelul
participanților.
De asemenea, în data de 04.04.2019, un
panel s-a desfășurat la Administrația Prezidențială,
Departamentul Securității Naționale, unde a fost
dezbătută tema ”O Europă mai sigură. Europa, ca
un actor global mai puternic”, iar la sfârșitul
programului cursanții au avut posibilitatea de a
vizita Muzeul Național Cotroceni.
În seara aceleiași zile, CNAI, cu sprijinul
Fundației CNAI și al MAI, a oferit participanților o
recepție oficială, găzduită de către Restaurantul Excelsior al MAI, care a fost deschisă de către domul
Dirk Dubois - Director ESDC, comisar șef de poliție Mihai-Valentin Bobescu – Subsecretar de Stat MAI
și comisar șef de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș - Director CNAI. La eveniment au mai participat
colonel dr. Doina Mureșan - Director CNAp, speakerii și invitații de la panelurile desfășurate, precum și
reprezentanți ai MAE și MApN.

În data de 05.04.2019, la sediul MAI, domnul
Subsecretar de Stat al MAI comisar șef de poliție
Mihai-Valentin Bobescu, însoțit de către doamna
comisar șef de poliție Nușa Coman – director
general adjunct DGAESRI și comisar șef de poliție
conf.univ.dr. Cătălin Andruș, a avut o întâlnire
oficială cu domnul Dirk Dubois - directorul CESA,
alături de domnul comisar șef de poliție dr. Ovidiu
Laurian Simina – training manager ESDC. Cu
această ocazie, domnul Dirk Dubois a mulțumit
pentru contribuția deosebită a României prin
MAI/CNAI la efortul de pregătire a personalului statelor membre în domeniul CSDP, apreciind calitatea
și nivelul înalt al evenimentelor realizate de către CNAI. În același timp, a fost exprimată de ambele părți
dorința de dezvoltare a cooperării și consolidarea poziției MAI/CNAI ca vector de pregătire la nivelul UE
în domeniul CSDP, având în vedere consolidarea
componentei civile privind conceptul strategic de
abordare integrată a securității UE.
Modulul III al cursului s-a încheiat în data
de 05.04.2019, la Sala de Marmură a Ministerului
Afacerilor Interne.
Cu această ocazie, având în
vedere
excelenta colaborare în derularea activităților de
pregătire la nivelul UE, conducerea Ministerului
Afacerilor Interne prin domnul comisar șef de
poliție Mihai Valentin BOBESCU – Subsecretar de Stat, a acordat Placheta de onoare a MAI domnului
Dirk DUBOIS – Directorul Colegiului European de Securitate şi Apărare.

În cadrul aceleiași zile, domnul
director Dirk DUBOIS împreună cu
comisar șef de poliție conf.univ.dr. Cătălin
ANDRUȘ – Directorul CNAI și chestor de
poliție prof.univ.dr. Adrian IACOB –
Rectorul Academiei de Poliție ”Al. I.
Cuza”, a fost primit la Guvernul României
de către domnul colonel Radu ȚIPIȘCĂ Consilier de Stat din cadrul Cancelariei
primului-ministru, întâlnire în cadrul căreia
au fost dezbătute aspecte privitoare la dezvoltarea relațiilor între Colegiului European de Securitate şi
Apărare și România, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne.
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