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Întrevedere cu Excelența Sa, domnul ambasador Stefan Tomašević 

la Ambasada Republicii Serbia din București,  

în data de 30 iulie 2021 

 

În data de 30 iulie 2021 a avut loc întâlnirea între Ambasadorul Republicii Serbia la București, 

Excelența Sa, domnul Stefan Tomašević și reprezentanții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 

domnul comisar șef de poliție, conf. univ. dr. Cristian – Eduard ȘTEFAN, Prorectorul (Locțiitorul 

comandantului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”) și domnul chestor de poliție, conf.univ.dr. 

Cătălin Andruș, Directorul Colegiului Național de Afaceri Interne (CNAI). Întâlnirea s-a desfășurat la 

sediul Ambasadei Republicii Serbia din București, 

  

În cadrul întrevederii, dl. comisar șef de 

poliție, conf.univ.dr. Cristian-Eduard 

Ștefan, a prezentat disponibilitatea 

Academiei de Poliție ”A.I Cuza” de a 

colabora pe diferite programe de 

pregătire sau cercetare științifică cu 

instituții similare din Serbia și, totodată, 

a transmis mulțumiri pentru oportunitatea 

oferită. 

  

Un subiect principal au reprezentat cursurile derulate la nivel european, de către Colegiul 

European de Securitate și Apărare (European Security and Defence College, ESDC) în parteneriat cu 

CNAI, în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC) a UE, la care participă 

reprezentanți ai statelor membre UE, ai instituțiilor UE dar și ai statelor terțe sau organizațiilor 

internaționale aflate în diferite forme de cooperare/partneriat cu UE. 

 Colegiul Național de Afaceri Interne este membru în reţeaua Colegiului European de Securitate 

şi Apărare, încă din anul 2012 şi din această poziţie a devenit un vector de pregătire la nivelul Uniunii 

Europene (UE) în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună. De la înfiinţarea sa, în 2005, 

ESDC a oferit pregătire comună personalului civil şi militar de la nivel UE şi a îmbunătăţit relaţiile 

profesionale şi cooperarea în domeniul PSAC.  

Excelența Sa, domnul Stefan Tomašević a exprimat interesul pentru cooperarea între instituțiile 

similare dintre cele două state, în scopul derulării activităților de pregătire în domeniul afacerilor interne. 


