
 

                                                                    

                            
                              

 

 

    

COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE   

a organizat cea de a doua ediție a cursului   

   ”The  ESDC Basic Course on Security Sector Reform (SSR)” 

                                                 (click mai sus pentru invitație) 

 

 

 

Colegiul Național de Afaceri 

Interne (CNAI), sub egida Colegiului 

European de Securitate şi Apărare 

(ESDC), a organizat, în perioada  

31.10-02.11.2022,  cursul ”The ESDC 

Basic Course on Security Sector 

Reform (SSR)” desfășurat la Hotel 

Sheraton București. 

Evenimentul din acest an, aflat la 

cea de a doua ediție în România și la 

inițiativa CNAI fiind singurul curs SSR 

organizat la nivelul UE focusat pe 

Parteneriatul Estic (PaE), s-a 

desfășurat în contextul aniversării a 10 

ani de parteneriat între CNAI și ESDC. 

 

La deschidere și în prima zi a cursului, în data de 

31.10.2022, au fost prezenți dl. chestor de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin Andruș – directorul CNAI și director 

curs, dl. Traian Laurențiu Hristea – Secretar de Stat în 

Ministerul Afacerilor Externe, dl. dr. Iulian Chifu, 

Consilier de stat pentru Politică Externă, Securitate și 

Afaceri Strategice al Prim Ministrului României, dl. dr. 

Simion Costea, DG NEAR/Comisia Europeană, dl. 

lect.univ.dr. Bogdan Marinescu, cadru didactic asociat 

invitat în cadrul CNAI și moderator curs și dl. dr. Georgică 

Panfil – Trainer Manager ESDC.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6992837732490194944 

https://cnai.ro/Documente/2022/2022-Invitation-Letter-SSR-Course.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932673955933622273/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932673955933622273/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6992837732490194944


 

                                                                    

Cei 46 de cursanți au fost selectați din rândul personalul civil și 

militar al statelor membre ale UE, instituții și agenții relevante ale 

UE, misiuni și operațiuni PSAC și organizații internaționale, 

precum și din cadrul statelor incluse în  PaE (reprezentanți ai 

ministerelor de interne, apărare sau afacerilor externe).  

 

 

Cursul a oferit o perspectivă asupra cadrului strategic la nivelul UE privind SSR și modul în care 

sprijinul SSR este implementat și coordonat, atât la nivel intern, cât și cu alți actori relevanți, pentru a 

îndeplini mandatul la nivelul UE. 

Cursul și-a propus, de asemenea, să creeze o 

rețea de experți în domeniul SSR și le-a permis 

participanților să își folosească domeniul de 

expertiză pentru a împărtăși opinii despre 

practică și subiecte cu privire la o abordare 

integrată a UE în SSR. 

Agenda cursului a cuprins intervenții ale unor 

lectori cu expertiză și experiență recunoscută în 

domeniu, printre care dna. Laria Stoian 

/European External Action Service, dl. Răzvan 

Budeanu/ expert FRONTEX, dl. Teofil 

Parasca/European Union Senior Expert for 

Police Reform in Republic of Moldova, former 

EULEX Kosovo staff, dl. Sorin HAZU/Head of 

Human Resources EUAM RCA și Ltc. Alberto 

Serradilla Fidalgo/EUTM Mali. 

Unul dintre paneluri a fost dedicat misiunii 

EUAM Ukraine, din cadrul căreia 4 experți au fost 

desemnați să suțină prezentări, online. 

Programul cursului a inclus în prima zi Welcome 

Cocktail, oferit cu sprijinul Fundației CNAI și în cea 

de a doua zi Official Dinner, ambele evenimente fiind 

organizate cu suportul Centrului Cultural al MAI.  

 



 

                                                                    

Activitățile cursului s-au încheiat în data de 02.11.2022, cu festivitatea 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 

cursanților de către dl. chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș și dl.dr. Georgică Panfil. 

 

 

 

(click mai sus pentru vizionare clip video) 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994374823120408576 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994374823120408576
https://lnkd.in/deNZcthu

