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The Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union 
clik mai sus pentru invitatie 

organizat de Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza”, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), în 

parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi cu sprijinul Academiei Navale „Nikola 

Y. Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria) şi al  Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - 

Garda de Coastă 
   
 

 

 Colegiul Național de Afaceri Interne a organizat, sub egida Colegiului European de Securitate și 

Apărare (ESDC), a patra ediție a cursului ”The Challenges of Securing Maritime Areas for the European 

Union", în perioada 24-27.05.2022, la Constanța, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

şi cu sprijinul Academiei Navale „Nikola Y. Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria) şi al  Inspectoratului 

General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) - Garda de Coastă. 
 

Evenimentul s-a desfășurat în contextul 

aniversării a 10 ani de parteneriat între 

CNAI și ESDC, precum și a 150 de ani 

de învățământ naval și maritim în 

România. 

Deschiderea cursului a avut loc în data 

de 24.05.2022, la Academia Navală 

”Mircea cel Bătrân”, cu participarea 

domnului comandor conf.univ.dr.ing. 

Alecu Toma, Comandantul (Rectorul) 

Academiei Navale ”Mircea cel 

Bătrân”, dl. Chestor de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin Andruș, Directorul Colegiului Național de Afaceri Interne, dl. contraamiral de 

flotilă Cornel Eugen Cojocaru, Locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale și dl. colonel 

conf.univ.dr. Cătălin Popa, Prorectorul Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”.  

 

https://www.cnai.ro/Documente/2021/Invitatie-si-detalii-adm-curs-Securitate-Maritima-CNAI-25-28-mai-2021.pdf
https://cnai.ro/Documente/2022/ESDC-Invitation-MarSec-May-2022.pdf


 

 

 
 

Invitat special la eveniment și keynote speaker 

a fost domnul dr. Iulian Chifu, Consilier de Stat 

pentru Politică Externă, Securitate și Afaceri 

Strategice al Prim Ministrului României.  

La curs au participat 38 reprezentanți ai statelor 

membre UE (Spania, Bulgaria și România), 

dintre care un ofiţer al agenției Frontex.  

Cursul a debutat cu un modul eLearning, pe 

platforma ILIAS ESDC, urmat de modulul 

rezidenţial, care s-a desfășurat la Constanţa, în 

perioada 24-27.05.2022, la Academia Navală 

”Mircea cel Bătrân” din Constanța.  

 

Programul cursului a cuprins teme 

care au vizat probleme diplomatice, 

instituționale, juridice și operaționale legate 

de punerea în aplicare a strategiei de 

securitate maritimă și a planului de acțiune 

de implementare a acesteia la nivelul 

Uniunii Europene. Cursanții au beneficiat 

de cunoștințele și experiența unor 

specialiști de renume în domeniu, care au 

susținut prezentări interactive, la sala de 

curs sau în sistem videoconferință. 

 

Din partea Colegiului Naţional de Afaceri Interne, coordonarea cursului a fost realizată de către 

domnul chestor de poliţie conf.univ.dr. Cătălin Andruş – Director CNAI și co-director curs, sprijinit de 

domnul dr. Bogdan Marinescu – specialist invitat CNAI și moderator curs. 

 

 
  

În cadrul cursului, în data de 25.05.2022, s-a 

desfăşurat un exerciţiu demonstrativ în Marea 

Neagră cu mijloace de mobilitate navală şi aeriană 

privind stoparea migraţiei ilegale, organizat de 

Garda de Coastă, cu sprijinul Administrației 

Porturilor Maritime Constanța și al Forțelor Navale 

Române. 

  

 



 

 

 
 

 

Cursul s-a încheiat în data de 27.05.2022, cu 

ceremonia 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 directorul Colegiului Naţional de Afaceri 

Interne, domnul chestor de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin Andruş, alături de 

prorectorul Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, cpt. comandor conf.univ.dr.ing. 

Sergiu Lupu  

 

Organizarea şi derularea activităţii în parteneriat, precum şi nivelul de pregătire al cursului au 

contribuit la consolidarea cooperării instituţiilor partenere, în vederea organizării unor programe de 

pregătire viitoare la nivel național și internaţional.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6934892163050672128/ 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937406427640537088/ 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6934892163050672128/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937406427640537088/

