”Strategic Communication in the Context of Security and Defence”,
14-18 septembrie 2020, București

În perioada 14-18.09.2020, au fost derulate activitățile planificate în cadrul cursului ”Strategic
Communication in the Context of Security and Defence”, la sala de conferințe a Hotelului Marriot
București.
Activitatea de pregătire a fost
organizată de către Colegiul
Național de Afaceri Interne (CNAI)
din
Academia
de
Poliție
”Alexandru Ioan Cuza”, sub egida
Colegiului European de Securitate
şi Apărare (ESDC), în parteneriat
cu Facultatea de Comunicare și
Relații Publice - Școala Naţională
de Studii Politice și Administrative
(SNSPA) şi cu sprijinul Institutului
Edward M. Kennedy pentru
Intervenție
în
Conflicte
(Universitatea Națională Maynooth
din Irlanda).

Este primul curs organizat de CNAI în sistem
blended learning, atât cursanții, cât și speakerii
invitați, au participat la activități, față în față sau prin
intervenții online.
Printre invitații marcanți în domeniu, cursanții au avut onoarea să beneficieze de prezența:
- domnului ambasador Sorin Ducaru, directorul Director al European Union Satellite Centre, care
a avut o intervenție online, în care au fost prezentate rolul și misiunea instituției la a cărei conducere se
află începând cu iunie 2019;

- domnului Raed Arafat, Secretar de Stat Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne și Șef
al Departamentului pentru
Situații de Urgență, a cărui
intervenție în panelul
Strategie
și
criză.
Managementul crizelor și
comunicațiile de criză în
ecosistemul digital, a adus
importante
clarificări
referitoare la importanța și
eficiența comunicării întrun mediu specific, în mod
special în contextul actual
referitor la pandemia de
COVID-19, și a prezentat
situații concrete de comunicare deficitară și dezinformările apărute în mass-media;
- domnului Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al
Academiei Române (IRRA) și profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității
din București, împreună cu doamna prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, decanul Facultăţii de Comunicare şi
Relaţii Publice și domnul dr. Antonio Momoc, decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării
- Universitatea din București, au gestionat panelul Dezinformare, Știri false, Propagandă din programul
cursului, temă de un real interes care a generat dezbateri în rândul participanților.
Cursanţii înscriși la acest
program de pregătire sunt
reprezentanți ai instituțiilor din
domeniile diplomatic/consular,
poliție, militar şi societatea civilă,
proveniţi din statele membre ale
UE, instituţiile UE, precum şi
state terţe incluse în Politica
europeană de vecinătate, iar
cursul a avut ca scop creșterea
gradului de conștientizare cu
privire la comunicarea strategică (StratCom) și rolul acesteia în afacerile europene de zi cu zi, cu accent
pe utilizarea acesteia în mediul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).
În vederea construirii și formării abilităților strategice de comunicare, a integrării și relaționării
participanților, au fost planificate syndicates-uri, unde cursanții au avut ca temă exemplificarea unei
situații practice, în care au fost prezentate sarcinile echipei și modalitatea de abordare din punct de vedere
al obiectivelor cursului.
În data de 17.09.2020, CNAI cu sprijinul Fundației Colegiului Național de Afaceri Interne a
oferit participanților o cină oficială, deschisă de domnul Rector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan

Cuza” la care au fost invitați atât cursanții, cât și speakerii și moderatorii care au participat la buna
organizare a evenimentului.
Activitatea s-a încheiat cu ceremonia de
acordare a certificatelor de absolvire, semnate
de către Josep Borrell Fontelles, Înaltul
Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate, Vice-preşedinte al
Comisiei Europene.

Ca urmare a aprecierilor participanților și pregătirea la nivel înalt care se realizează prin cursurile
organizate de CNAI, conform Programului academic al ESDC 2021, în anul 2021, cursul ”Strategic
Communication in the Context of Security and Defence”, este planificat a se defășura pentru a treia
oară la București.

