Colegiul Național de Afaceri Interne
la

Administrația Prezidențială
În data de 13.06.2019, în cadrul modulului V al cursului postuniversitar ”Managementul
Strategic al Afacerilor Interne”, seria martie - iulie 2019, s-a desfăşurat activitatea itinerantă şi de
documentare în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, având următoarele teme:
- Securitatea Naţională – noi evoluţii în contextul geopolitic internaţional;
- Comunitatea Naţională de Informaţii;
- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
De asemenea, în agenda activităţii a fost
inclusă şi vizita la Muzeul Național Cotroceni.
Activitatea a fost deschisă de către
domnul cms.şef conf.univ.dr. Cătălin Andruş –
Directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
evidenţiind importanţa desfăşurării activităţii
itinerante şi de documentare pentru atingerea
obiectivelor cursului „Managementul Strategic al
Afacerilor Interne”, precum şi particularitatea
desfăşurării cursului în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene.
Prima temă a activităţii a fost dezbătută sub coordonarea domnului Leonard Orban –
Consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Afaceri Europene, care a adus în atenţia
cursanţilor subiecte de actualitate şi priorităţi din domeniul afacerilor interne, aflate pe agenda
Administrației Prezidențiale dar și a
instituţiile europene.
Au fost
discutate
aspecte
legate
de
schimbările climatice, fenomenul
migraţiei şi securitatea la frontiere,
subiecte importante din agenda
strategică şi, în acelaşi timp, de
maxim interes pentru problematica
abordată în cadrul disciplinelor
cursului.
Cursanţii au avut oportunitatea de a
adresa întrebări şi de a-şi exprima
opiniile cu privire la subiectele dezbaterii, fiind o activitate interactivă.

Un alt moment important în cadrul activităţii itinerante l-a constituit prezentarea
Comunităţii Naţionale de Informaţii, de către
domnul Cristian Ciobanu – Director adjunct al
Oficiului Informațiilor Integrate, care a prezentat
cursanţilor modul de funcționare și relaționare a
Oficiului cu alte componente ale sistemului
național de apărare, structura Oficiului și
obiectivele prioritare instituționale.
În partea a doua a activităţii, cursanţii au
avut oportunitatea de a participa la o dezbatere
coordonată de către domnul general maior dr.
Mihai Şomordolea - Consilier de Stat şi Secretarul
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Dezbaterea
a avut în prim plan Consiliul Suprem de Apărare a Ţării: scurt istoric, baza legală de funcţionare,
organizare, competenţe, secretariatul CSAT, precum şi locul acestuia în cadrul procesului
decizional al Sistemul Național de Apărare.
Din partea CNAI, coordonarea şi
organizarea activităţii a fost asigurată de
către
cms.şef
conf.univ.dr.
Cătălin
ANDRUŞ, directorul colegiului şi cms. şef
conf.univ.dr.
Viorel
VELIŞCU,
coordonatorul cursului.
Activitatea s-a încheiat cu vizitarea
Muzeului Național Cotroceni.
Activitatea
itinerantă
şi
de
documentare în cadrul Administraţiei
Prezidenţiale a contribuit la atingerea obiectivelor cursului „Managementul Strategic al Afacerilor
Interne”, prin abordarea temelor propuse la un nivel înalt, din perspectiva aspectelor particulare ce
leagă securitatea externă şi internă la nivel național și european şi prin evidenţierea rolului
instituţiilor cu atribuţii domeniul afacerilor interne în asigurarea securităţii şi apărării naţionale a
ţării.

