ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

The Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation Course, organizat de către
Colegiul Național de Apărare, sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare
(ESDC), în parteneriat cu Colegiul Naţional de Afaceri Interne.

În perioada 03-07 mai 2021, s-a desfăşurat, în sistem on-line, The Common Security and
Defence Policy (CSDP) Orientation Course (Activity Number 20-21/3/12), organizat de către
Colegiul Național de Apărare, în parteneriat cu Colegiul Naţional de Afaceri Interne, sub egida
Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC).
Cursul s-a desfăşurat pentru prima dată exclusiv în format on-line, pe platforma ILIAS
(ESDC), conform programului stabilit de organizatori, având în vedere contextul pandemic
COVID-19.
The Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation Course contribuie la
dezvoltarea unei culturi europene de securitate, precum și la cooperarea dintre UE și partenerii nonUE în mediul de securitate global, oferind o imagine de ansamblu asupra aspectelor civile și
militare privind politica europeană de securitate și apărare comună.

Cursul s-a adresat personalului civil şi militar din statele membre UE, din cadrul instituţiilor
şi agenţiilor UE, operaţiilor şi misiunilor CSDP sub egida UE. Din partea României, au participat
30 cursanți, din cadrul Colegiului Național de Apărare și Colegiului Național de Afaceri Interne.
Activităţile cursului au fost coordonate de către doamna colonel prof.univ.dr. Doina
MUREŞAN, şef al Colegiului Naţional de Apărare şi domnul chestor de poliţie conf.univ.dr.
Cătălin ANDRUŞ, director al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, iar din partea ESDC de către
domnul Alin BODESCU, training manager.
Cursul a debutat cu o sesiune e-Learning, care a fost parcursă în mod obligatoriu de către
cursanţi, anterior perioadei 03-07.05.2021. Activităţile cursului s-au
desfășurat conform
Programului stabilit de către organizatori.

Materialele de curs (prezentări, clipuri video
înregistrate, secvențe tematice, etc) au fost
încărcate pe platformă, pentru accesarea zilnică a
acesteia de către cursanți și desfășurarea
activităților didactice. Zilnic au fost planificate
videoconferinţe, prezentări, studii de caz, dezbateri,
activitatea fiind organizată şi în grupuri de lucru.
Activităţile cursului au fost susţinute de
către domnul Dirk DUBOIS, Directorul ESDC, prin
participarea în cadrul videoconferinţei din data de
07.05.2021.

Conform programului cursului, în perioada 0607.05.2021, CNAI a gestionat panelurile ce au vizat
problematica domeniului afacerilor interne la nivelul
UE (home affairs – concept dezvoltat de Comisia
Europeană), cu participarea domnului col. Cristian
Iacob - Comisia Europeană, Direcția Generală pentru
Protecția Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor
Umanitar, Centrul de coordonare a răspunsurilor de
urgență, a domnului col. Marius Dogeanu - î.şef
Direcţia
generală
pentru
protecţie
civilă/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă/MAI şi
a domnului col(r) dr. Bogdan Marinescu – specialist
invitat CNAI.

Programul de pregătire s-a derulat în condiţii foarte bune, obiectivele propuse au fost
realizate cu succes, iar participanţii au beneficiat de un program de pregătire la un nivel înalt, pe
care l-au apreciat în mod pozitiv.
Certificatele de absolvire a programului de pregătire sunt semnate de către Josep Borrell
Fontelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Vicepreşedinte al Comisiei Europene.
Organizarea şi derularea activităţii în parteneriat, precum şi nivelul de pregătire al cursului
au consolidat cooperarea instituţiilor partenere, în vederea organizării unor programe de pregătire
viitoare, în domeniul politicii europene de securitate și apărare comună.

