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COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
la
ACADEMIA ROMÂNĂ
Colegiul Național de Afaceri Interne a avut onoarea să organizeze la Academia Română,
activitatea didactică itinerantă planificată în cadrul cursului postuniversitar ”Top Management
Afaceri Interne”, seria octombrie-decembrie 2021.
Tema propusă în cadrul activității
România – proiect de țară.
Afacerile interne între tradiție și
provocările lumii contemporane a
fost prezentată de către domnul
acad. Ioan-Aurel POP Preşedintele
Academiei Române și de domnul
prof. ing. Nicolae Noica, Membru
de Onoare al Academiei Române și
directorul Bibliotecii Academiei
Române.
Mesajul domnului acad. Ioan-Aurel Pop, a reprezentat o scurta incursiune în procesul
istoric de formare a României, incluzând o
importantă lecție despre patriotism și bazele pe
care ar putea fi realizat un nou proiect de țară,
participanții conștientizând și cu acest prilej
responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o
avem în viitorul țării.
Totodată, a transmis un mesaj
emoţionant cu ocazia Zilei Naţionale,
îndemnând pe această cale la respectarea
simbolurilor și valorilor naționale.
Evenimentul a fost organizat sub
coordonarea domnului chestor de poliție
conf.univ.dr. Cătălin Andruș, Directorul
Colegiului Național de Afaceri Interne și a fost
găzduit de către Biblioteca Academiei
Române, instituție care are ca scop colectarea
și conservarea în colecțiile sale fondul național
de manuscrise și tipărituri, ilustrând istoria și
cultura românească, precum și istoria și
civilizația universal.
„Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat
bine organizat și bine cârmuit și păstorit” Ion Heliade Rădulescu

Cu această ocazie, Biblioteca Academiei Române a donat domnului colonel Claudiu-Ștefan
Chindriș, în calitate de Comandant (rector) al
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”,
în facsimile, manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, cu valoare de tezaur.
După prezentarea temei, participanții au
avut oportunitatea șă viziteze colecţiile
Bibliotecii Academiei Române formate din
categorii de documente de o valoare
inestimabilă.

Academia Română este cel mai înalt for de știință și
de cultură din România. Misiunea Academiei este
reprezentată de identificarea și analizarea problemelor
fundamentale ale societății românești, sprijinind învățământul
și educația națională ca domeniu strategic al societății
românești.

Este prima dată când Colegiul Național de Afaceri Interne organizează o activitate didactică
itinerantă și de documentare la Academia Română,
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