PARTENERIAT
European Union Military Staff - Colegiul Național de Afaceri Interne
- pregătire la nivel european European Union Military Staff (EUMS) și Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) au
organizat în comun, în perioada 8-12 noiembrie 2021, la Bruxelles, cursul Common Security and
Defence Policy (CSDP) Orientation Course, sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare
(ESDC).
Este pentru prima dată când
EUMS
organizează
în
parteneriat cu România prin
CNAI/ Academia de Poliție
“Alexandru Ioan Cuza”
această formă de pregătire la
nivelul UE.
CNAI a fost eligibil pentru
această colaborare datorită
rezultatelor
deosebite
obținute sub egida ESDC,
împreună
cu
parteneri
naționali și internaționali.

CSDP Orientation Course constituie o componentă
majoră a activităţilor de pregătire a ESDC și îşi propune să
dezvolte şi să promoveze o înţelegere largă a CSDP ca parte
integrată a politicii externe şi de securitate comună a Uniunii
Europene.
Scopul principal al cursului este să contribuie la
dezvoltarea viitoare a culturii europene de securitate, precum și
la cooperarea dintre UE și partenerii non-UE în mediul de
securitate global, oferind o imagine de ansamblu asupra
aspectelor civile și militare privind politica europeană de
securitate și apărare comună.

Conform programului cursului, participanții au beneficiat de lectori şi speakeri de înalt nivel, cu
o bogată experiență în domeniu, proveniţi din cadrul: EUMS, EEAS, EU SATCEN, EU INTCEN,
CPCC, DG INTPA.
Cursul a fost coordonat de către domnul
chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș,
Directorul CNAI, domnul general de brigadă Bart
Laurent, Director de Operații - EUMS și domnul
Georgică Panfil, ESDC trainer manager.
Parteneriatul creat între CNAI - EUMS, în
organizarea acestui program de pregătire,
reprezintă o componentă majoră în dezvoltarea
instituțională a CNAI la nivel european,
organizarea cursului contribuind la îndeplinirea
responsabilității pregătirii personalului privind
Strategia națională pentru implementarea Pactului
Civil în domeniul PSAC al UE (HG. nr. 40/2021).

Activitatea s-a încheiat în data de 12.11.2021 cu prezentarea domnul Dirk Dubois, directorul
ESDC, referitoare la perspectivele dezvoltării PESA în contextul actualului mediu de securitate
internațional.
Certificatele de absolvire, semnate de către Josep Borrell
Fontelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene, au fost
înmânate participanților de către E.S. dna. Luminiţa Teodora
Odobescu, Reprezentant Permanent al României la Uniunea
Europeană.

Domnului chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș,
Directorul CNAI, i-a fost acordată medalia ESDC, ca o
recunoaștere a implicării deosebite în dezvoltarea cursurilor sub
egida ESDC și implicit a promovării unei culturi de securitate la
nivelul UE pe parcursul colaborării îndelungate între CNAI și
ESDC, efort încununat cu succes la fiecare final de program de
pregătire derulat.

Potrivit HG nr. 40/2021 privind aprobarea Strategiei naționale pentru implementarea Pactului
Civil în domeniul PSAC al UE, cursurile desfășurate de către CNAI sub egida ESDC la nivelul UE sunt
raportate de MAI către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca element al Planului de acțiune al
Strategiei Naționale pentru implementarea Pactului civil în domeniul PSAC a UE. CNAI a fost
nominalizat prin HG 40/2021, alături de MApN/Colegiul Național de Apărare și MAE/Institutul
Diplomatic Român, ca fiind capabilități de pregătire, la nivelul României, cu responsabilităţi privind
implementarea strategiei.

