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

DESCHIDEREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR
”TOP MANAGEMENT AFACERI INTERNE”

În data de 18.10.2021, Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” a organizat deschiderea cursului ”Top Management Afaceri
Interne”,
seria
octombriedecembrie 2021, eveniment la
care au participat: domnul
Gabriel
Marius
Mureșan,
Secretar de stat în Ministerul
Afacerilor
Interne,
domnul
locotenet-colonel Claudiu-Ștefan
Chindriș, î. Comandant (rector) al
Academiei de Poliție ”Alexandru
Ioan Cuza”, domnul prof. ing.
Nicolae Noica, Membru de
Onoare al Academiei Române,
domnul chestor de poliție
conf.univ.dr. Cătălin Andruș,
Directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne și domnul dr. Laurențiu Vînău, Președintele
Fundației Colegiului Naţional de Afaceri Interne.
În conformitate cu programul deschiderii
cursului, cursanții au avut oportunitatea să asiste la
prelegerea cu tema ”România – proiect de țară”,
prezentată de domnul prof. ing. Nicolae Noica, Membru
de Onoare al Academiei Române și Directorul General
al Bibliotecii Academiei Române.

Cu
ocazia
prezenței
în
cadrul
evenimentului a invitațiilor de seamă, Colegiul
Naţional de Afaceri Interne a avut privilegiul ca
domnul prof. ing. Nicolae Noica și domnul
Gabriel Marius Mureșan, să lase câteva gânduri
scrise în Cartea de Onoare a CNAI.
În cadrul acestui program de pregătire
sunt înscrişi ofițeri din cadrul structurilor
Ministerului Afacerilor de Interne, reprezentanţi
ai instituţiilor de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, precum şi
reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii
civile, care ocupă funcții asimilate înalților
funcționari publici/demnitarilor.

Conform Graficului de desfășurare al cursului, Modulul 1 se va desfășura în perioada 1829.10.2021, în cadrul căruia sunt planificate atât activități didactice la sala de curs, cât și activități
didactice itinerante la sediile instituțiilor partenere cu atribuții din domeniul afacerilor interne.

CNAI organizează programul de curs pentru a doua oară, obiectivul general al cursului
fiind reprezentat de aprofundarea cunoştinţelor din domeniul afacerilor interne, a problematicii
gestionării acestora, precum şi a rolului instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, în condiţiile
statului de drept, ale dezvoltării democraţiei.

