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                Colegiul Naţional de Afaceri Interne 

                    Activități de pregătire la instituțiile Uniunii Europene și NATO 

                  Bruxelles, 20-24.06.2022 

 
Modulul 6 al cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria 

martie-iulie 2022, s-a desfășurat la Bruxelles, în 

perioada 20-24.06.2022, incluzând activități 

specifice de pregătire cu o componentă 

internațională care are ca scop familiarizarea cu 

politicile europene relevante pentru domeniul 

afacerilor interne. 

           Reprezentanţa Permanentă a României pe 

lângă Uniunea Europeană a fost prima instituție 

inclusă în program unde au fost prezentate 

principalele dosare gestionate de către secția 

afaceri interne cu participarea E.S. dl. Călin 

UNGUR, Reprezentant Permanent în Comitetul 

Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS), dna. Raluca-Claudia Seucan, coordonatorul Secției 

Afaceri Interne, reprezentanți ai Secției Afaceri Interne și dna. Andreea Niculiu, DG Migration and 

Home Affairs (Comisia Europeană). 

         

   La Cartierul General NATO, cursanții au avut 

oportunitatea de a participa la prezentările dlui Mircea 

Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, E.S. dl. Dan 

Neculăescu, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, 

Reprezentant Permanent al României la NATO, dlui 

general-locotenent Vasile Toader, reprezentant militar al 

României la NATO și UE, dlui Zoicas Claudiu, Head 

Business Continuity Planning NATO, și a dlui col. 

Cristea Gugoașă, atașat afaceri interne Reprezentanța Permanentă a României la NATO. 

https://www.cnai.ro/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6945108408064700416/


                          

 

Prefațând Summit.ul de la Madrid, dezbaterea a fost axată pe Rolul NATO și al României în 

întâmpinarea urgențelor civile, precum și pe noile coordinate strategice privind conceptul de reziliență, 

stabilite la nivel NATO și asumate și de către România. 

 

Un alt moment important a fost reprezentat de 

activitatea la Comitetul Regiunilor și 

Parlamentul European, cu prezența  

europarlamentarilor, dl. Vasile Blaga și dl. 

Victor Negrescu, care a inclus o dezbatere 

privind ”Viitorul spaţiului Schengen şi 

politicile Uniunii Europene de gestionare a 

frontierelor. Contribuţia României”. 

 

 Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și 

Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), are ca 

scop salvarea și conservarea vieții, prevenirea și 

atenuarea suferinței umane și protejarea integrității și 

demnității populațiilor afectate de dezastre naturale și 

de crize provocate de om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6945457995338129408/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6945457995338129408/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946102823394631680/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946102823394631680/


                          

 

Tema "Emergency Response Coordination Centre - capabilitatea UE privind implementarea 

mecanismului de protecție civilă" a fost prezentată de dl. Ionut Homeag, coordonatorul ERCC și 

dl. Cristi Iacob.  

Centrul de coordonare a răspunsului la urgențe (ERCC) coordonează furnizarea de asistență 

țărilor afectate de dezastre, funcționează 24/7 și poate ajuta orice țară din interiorul sau din afara UE 

afectată de un dezastru major, la cererea autorităților naționale, a unui organism ONU sau a unei 

organizații internaționale relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


