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PRE-DEPLOYMENT TRAINING FOR CSDP MISSIONS AND OPERATIONS 

Curs online, 04-08 aprilie 2022, Brussels  

 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) a organizat, în perioada 04-08.04.2022, cursul “Pre-

deployment Training for CSDP Missions and Operations”, în parteneriat cu Colegiul European de 

Securitate şi Apărare (ESDC).  

 

Evenimentul a fost organizat în contextul 

aniversării a 10 ani de parteneriat între CNAI și 

ESDC și s-a desfășurat exclusiv online.  

 

 

 

La deschiderea cursului, care a avut loc în data de 04.04.2022, 

prin videoconferinţă, au participat: domnul chestor de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – Director CNAI și Director de 

curs, domnul general de brigadă(r) dr. Mircea MÎNDRESCU – 

Preşedinte al Comitetului Academic Executiv al ESDC, domnul 

dr.Bogdan Marinescu – cadru didactic asociat CNAI și domnul 

Isak ENSTROM  – Training Manager ESDC.   

 

 

            

 

                 

   

      

 

 

 



 

Absolvirea unui curs Pre-deployment Training for 

CSDP Missions and Operations constituie o 

condiţie obligatorie pentru întreg personalul care 

face parte din misiuni şi operaţiuni desfăşurate sub 

egida UE. 

Cursul s-a axat pe aspectele particulare ce leagă 

securitatea externă și internă în UE, oferind o 

pregătire prin care să se asigure dobândirea de 

către personalul participant a cunoștințelor și 

abilităților relevante necesare pentru participarea 

la misiunile și operațiunile sub egida UE și 

îndeplinirea mandatelor. 
 

 La curs au participat 40 de cursanţi (poliţişti, experţi civili şi militari) din state membre UE 

(Spania, Suedia, Finlanda, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Țările de Jos, România, Franța, Belgia, 

Danemarca, Portugalia, Ungaria), selectaţi în vederea participării la misiuni internaționale sub egida UE 

(EUAM Irak, EUBAM Libya, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Saher Niger, EUCAP Somalia, EULPC, 

EUMM Georgia, EUPOL COPPS, EUTM Mali, EUTM RCA, IRINI) sau provenind din SEAE 

(CPCC4). 
 

 În cadrul activităților de închidere a 

cursului, din data de 08.04.2022, atât organizatorii,  

domnul chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin 

Andruş și domnul Isak Enstrom, cât și cursanții și-

au exprimat aprecierea cu privire la nivelul deosebit 

de desfășurare a activităților, importanța și 

actualitatea temelor abordate, rezultatele obținute, 

precum și oportunitatea oferită cursanților de a 

interacționa direct cu ofițerii coordonatori ai 

misiunilor la care vor participa. 

 

 

Certificatele de absolvire din cadrul programului 

de pregătire sunt semnate de către domnul Josep 

Borrell Fontelles, Înaltul Reprezentant al UE 

pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, 

Vicepreşedinte al Comisiei Europene. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6916727089396129792 
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