COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
COLEGIUL EUROPEAN DE SECURITATE ŞI APĂRARE
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«The Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union »
Constanţa, 21 – 24 Mai 2019
Colegiul Naţional de Afaceri Interne sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare, în
parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Navală „Nicola Vaptsarov” de la Varna
şi cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră - Garda de Coastă, a organizat, în perioada
21-24.05.2019, la Constanța, cursul "Challenges of securing maritime areas for the European
Union"(ESDC Activity Number 18-19/36/l).
Cursul de Securitate Maritimă reprezintă una dintre cele cea mai înalte forme de instruire
existentă la nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de
Securitate şi Apărare Comune focusată pe problematica securităţii maritime.
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 şi implicit CNAI, pentru a doua oară, a
cursului "Challenges of securing maritime areas for the European Union".
Cursul a cuprins două
module,
un
modul
online, care presupune
desfăşurarea
de
activităţi de pregătire pe
platforma de e-learning
a ESDC şi susţinerea
unor teste de evaluare,
ca o condiţie pentru a
accede
la
modulul
rezidențial, care s-a
desfăşurat la sediul
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.
La acest curs s-au înscris 40 de cursanţi reprezentând state UE (Grecia, Franţa, Italia, Spania,
Bulgaria, România), respectiv instituţii UE (NMIOTC, EEAS-EUMS) şi instituţii ale statelor membre
UE (CESEDEN, Guardia Civil, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale),
incluse în Politica europeană de vecinătate sau alte forme de parteneriat cu UE.

curs organizat cu sprijinul
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Academia Navală „Nikola Vaptsarov”

Din partea Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
coordonarea cursului a fost realizată de către comisar şef
de poliţie conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – Directorul
CNAI, iar din partea Colegiului European de Securitate
şi Apărare a participat, în calitate de Training Manager
ESDC, colonel Alin BODESCU.

În cadrul cursului, în data de 23.05.2019, s-a
desfăşurat Exerciţiul demonstrativ în Marea
Neagră cu mijloace de mobilitate navală şi
aeriană privind stoparea migraţiei ilegale, a
cărui organizare a fost efectuată de către Colegiul
Național de Afaceri Interne, în coordonarea
DGMO/MAI.
Exerciţiul a fost unul complex, care a presupus
participarea IGPF (Garda de Coastă), IGAv, IGI, IGSU,
DSU, IGPR, IGJR, DIRP, DGPI, DGCTI şi activarea
Centrului Naţional de Conducere Integrată din cadrul
MAI. În calitate de Director al exerciţiului, comisar şef de
poliţie conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ a participat la
coordonarea exerciţiului, pentru atingerea tuturor
obiectivelor propuse. La exerciţiu, au participat, colonel
Radu ȚIPIȘCĂ - Consilier de Stat în cadrul Cancelariei
Prim-ministrului, iar din partea conducerii Ministrului
Afacerilor Interne, comisar şef de poliţie Mihai-Valentin
BOBESCU – Subsecretar de Stat şi comisar şef de poliţie
Geani Cătălin NICA – Secretar General Adjunct.
După finalizarea exerciţiului, cu sprijinul Fundaţiei
CNAI a fost oferită participanţilor o recepţie, care
a fost deschisă de către Directorul CNAI, comisar
şef de poliţie conf.univ.dr Cătălin ANDRUŞ,
comisar şef de poliţie Geani Cătălin NICA –
Secretar General Adjunct MAI și conf.univ.dr.
Octavian TĂRĂBUŢĂ – Comandantul (Rector) al
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

curs organizat cu sprijinul
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Academia Navală „Nikola Vaptsarov”

La evenimentul organizat, au mai participat
contraamiral de flotilă Daniel CĂPĂŢÂNĂ –
Comandantul Flotei, reprezentanţi din conducerea
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Prefecturii
Constanţa, Administraţiei Porturilor Maritime
Constanţa, Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române, Gărzii de Coastă, precum şi reprezentanți
ai structurilor administrației publice locale.

Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel proveniţi din cadrul Comisiei Europene,
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Colegiului Naţional de Apărare, Academiei Navale „Nicola
Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria), IGPF – Garda de Coastă, Colegiului Național de Afaceri Interne,
Statului Major al Forţelor Navale Române.
De asemenea, conform programului, cursanţii au
avut oportunitatea de a participa la prelegerea
interactivă a domnului prof.univ.dr. Iulian CHIFU,
în prima zi a cursului, iar în data de 24.05.2019,
domnul senator prof.univ.dr.ing. Vergil CHIŢAC, a
dat curs invitației de a participa, în calitate de
expert, la o expunere cu o importanță semnificativă
în domeniu, organizată în cadrul panelului
”Regional Responses: New security context and EU
Strategic approach to maritime security în the
Mediterranean and Black Sea”.

Cursul s-a încheiat în data de 24.05.2019,
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 Federica Mogherini.
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Certificatele au fost înmânate de către Comandantul (Rectorul) Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”, conf.univ.dr. Octavian TĂRĂBUŢĂ, Directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
comisar şef de poliţie conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ şi de reprezentantul ESDC, colonel Alin
BODESCU.

Organizarea evenimentului s-a bucurat de aprecieri şi de felicitări din partea participanților la
activitățile desfășurate, dovedind și pe această cale pregătirea la nivel înalt care se realizează prin
cursurile organizate de CNAI.
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