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ACADEMIA ROMÂNĂ 

ROMÂNIA – PROIECT DE ȚARĂ  

Afacerile interne între tradiție și provocările lumii contemporane 

 

 

Modulul 3 al cursului postuniversitar “Top Management Afaceri Interne”, seria octombrie-

decembrie 2022, a început cu o activitate didactică itinerantă de o importanță deosebită pentru 

atingerea obiectivelor cursului la un 

nivel foarte înalt, organizată astăzi 

la Academia Română. 

 

Această ediție a programului de 

curs are ca temă generală ”România 

– proiect de țară. Afacerile interne 

între tradiție și provocările lumii 

contemporane” în cadrul reperelor 

euro-atlantice, temă dezbătută în 

cadrul Academiei Române de către 

domnul prof. ing. Nicolae Noica, 

Directorul General al Bibliotecii 

Academiei Române, Membru de Onoare al 

Academiei Române, domnul Dan Dungaciu, director 

al Institutului de Științe Politice și Relații 

Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei 

Române, domnul Valeriu Tabără, președintele 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti". 

 

Activitatea itinerantă, coordonată de chestor 

de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș, Directorul 

CNAI, a inclus și vizita de lucru în cadrul Bibliotecii 

Academiei Române care găzduiește obiecte cu o 

valoare deosebită, fondurile sale se cifrează la peste 

14 milioane de unităţi, colecţia de manuscrise fiind 

cea mai bogată din ţară, iar colecţiile Cabinetului de 

Stampe, cele ale Cabinetului de Numismatică, ale 

Cabinetului de Muzică şi ale Cabinetului de Hărţi 

sunt adevărate puncte de referinţă în domeniu. 
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Activitățile CNAI organizare în parteneriat cu Academia Română contribuie fundamental în 

derularea programelor de nivel managerial strategic în domeniul afacerilor interne. 

Academia Română este cel mai înalt for de știință și de cultură din România, printre 

principalele roluri instituționale regăsindu-se studierea istoriei naționale române și cercetarea în 

cele mai importante domenii științifice. 
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