
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 

COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY (CSDP) ORIENTATION COURSE  
clik mai sus pentru invitație 

  

Brussels, 20-24.06.2022  

 

 

În perioada 20-24.06.2022, Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) a organizat, sub egida 

Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), cursul “Common Security and Defence Policy 

(CSDP) Orientation Course”. Evenimentul s-a desfășurat la Brussels și a fost organizat în contextul 

aniversării a 10 ani de parteneriat între CNAI și ESDC. 

 

Activitățile cursului s-au desfășurat la 

Albert Borschette Conference Centre, 

European Commission și la sediul 

Reprezentanței Permanente a României pe 

lângă Uniunea Europeană. 

La deschiderea cursului, care a avut loc în 

data de 20.06.2022, au fost prezenți 

domnul chestor de poliție conf.univ.dr. 

Cătălin Andruș, Directorul CNAI,  E.S. 

Călin Ungur, Reprezentant Permanent în 

Comitetul Politic și de Securitate al 

Uniunii Europene (COPS) și dr. Georgică 

Panfil, Training Manager ESDC.   
 

 

În prima zi de curs a fost organizată o recepție 

oficială, găzduită de Reprezentanța Permanentă a 

României pe lângă UE. Evenimentul a fost deschis de 

către dlomnul chestor de poliție, conf.univ.dr. Cătălin 

Andruș, împreună cu doamna Raluca Seucan, 

coordonator Secție Afaceri Interne în cadrul 

Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea 

Europeană și doamna Andreea Niculiu (DG Migration 

and Home Affairs – Comisia Europeană), iar din partea 

ESDC, domnul dr. Georgică Panfil – trainig manager. 

 

 

 

                                                             

 

 

https://cnai.ro/Documente/2022/Invitation-CSDP-OC-CNAI-JUNE-2022.pdf
https://www.cnai.ro/Documente/2022/Invitation-CSDP-OC-CNAI-JUNE-2022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932673955933622273/


 

                                                                         
 

Cursanții au fost selecționați din rândul personalului civil şi militar din statele membre UE, 

instituţiile și agenţiile UE şi misiunile CSDP sub egida UE, relevante asupra problematicii legate de 

Politica de Securitate și Apărare Comună, precum şi din ţările terţe şi organizaţiile internaţionale.  
 

Programul cursului a inclus prezentări, sesiuni de întrebări 

și răspunsuri și activități în grupuri de lucru, cu abordarea 

tematicii din domeniul cursului. Cursanții au beneficiat de 

experiența profesională și expertiza unor personalități din 

domeniul CSDP, a căror contribuție a avut un aport direct 

în atingerea obiectivelor cursului.  

Directorul ESDC, domnul Dirk Dubois, a răspuns pozitiv 

invitației de a susține o prelegere în cadrul cursului, în data 

de 23.06.2022. 

Cursul s-a încheiat în data de 24.06.2022, în cadrul 

ceremoniei de acordare a certificatelor de absolvire, 

semnate de către domnul Josep Borrell Fontelles, Înaltul 

Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de 

Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene. 

Certificatele au fost înmânate de către domnul chestor de 

poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș, împreună cu E.S. Călin 

Ungur, Reprezentant COPS. 
 

Organizarea și desfășurarea activităților în parteneriat, nivelul de pregătire al cursului, precum și 

rezultatele deosebite obținute au contribuit la consolidarea cooperării instituțiilor partenere în vederea 

organizării unor programe de pregătire viitoare, în domeniul CSDP, având un rol important în 

dezvoltarea imaginii instituționale pe plan internațional. 

De asemenea, cursul este un element circumscris Planului de acțiune al Strategiei Naționale 

pentru implementarea Pactului civil în domeniul PSAC a UE. CNAI a fost nominalizat, prin HG 40/2021, 

ca și capabilitate de pregătire, la nivelul României, cu responsabilităţi privind implementarea strategiei. 


