
                                                                

                                 
 

                  
  

   

COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE   

a organizat a patra ediție a cursului   

     ”Strategic Communication in the Context of Security and Defence”  

  

  

În perioada 19-23.09.2022, s-a desfășurat, la București, a patra ediție a cursului ”Strategic 

Communication in the Context of Security and Defence”, organizat sub egida Colegiului European de 

Securitate și Apărare (ESDC), de către Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul 

Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu sprijinul Institutului Edward M. 

Kennedy pentru Intervenție în Conflicte al Universității Naționale Maynooth din Irlanda și al Colegiului 

Național de Apărare /UNAp. 

Evenimentul din acest an s-a desfășurat în contextul 

aniversării a 10 ani de parteneriat între CNAI și 

ESDC. 

Cursul a fost deschis de către dl. chestor de poliție 

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

co-director curs, împreună cu dna prof.univ.dr. 

Alina Bârgăoanu – Decan al Facultății de 

Comunicare și Relații Publice/SNSPA și co-

director curs, alături de dl. dr. Simion Costea, DG 

NEAR/ Comisia Europeană și dl dr. Georgică 

Panfil – Trainer Manager ESDC. 

 

Cu ocazia deschiderii cursului, directorul ESDC, dl. 

Holger Osterreider, a fost prezent în România, în 

contextul aniversării a 10 ani de parteneriat CNAI – 

ESDC, precum și a noii sale învestiri în funcția de 

director ESDC, începând cu data de 01.09.2022.   

 

 

  

  

  

  

https://cnai.ro/Documente/2022/Invitation-StratCom-2022-f-Goalkeeper.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932673955933622273/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932673955933622273/


                                                                

Cursanții fac parte din personalul de conducere și specialiştii în comunicare strategică din cadrul 

statelor membre UE, instituţiilor şi agenţiilor UE, misiunilor și operațiunilor CSDP, precum și din cadrul 

statelor inlcuse în cadrul Parteneriatului Estic (reprezentanți ai ministerelor de interne, de apărare sau 

afaceri externe, cu prioritate experți din 

structurile de aplicare a legii și diplomați 

cu responsabilități în legătură cu CSDP).  

 

Cursul a urmărit o abordare integrată a 

strategiei de comunicare europeană pe 

timpul crizelor, din perspectivă civilă şi 

militară, atingând puncte importante ale 

Strategiei Globale a Politicii Externe de 

Securitate pentru Uniunea Europeană. 

 

Încă din prima zi, agenda cursului a 

inclus expuneri ale unor experți marcanți 

precum dl. Ambasador Sorin Ducaru, Director 

al EU Satellite Center, dl. dr. Iulian Chifu, 

Consilier de stat pentru Politică Externă, 

Securitate și Afaceri Strategice al Prim 

Ministrului României, precum și dl. prof.dr. 

Sven Biscop sau dl. prof.dr. Bernard Siman, 

din cadrul EGMONT – Royal Institute for 

International Relations Brussels. 

 

Dl. doctor Raed Arafat, Secretar de stat 

în MAI/ Șeful Departamentului pentru 

Situații de Urgență, a coordonat panelul 

”Crisis Management and Crisis 

Communications”, iar domnul dr. Iulian 

Fota, Secretar de Stat în Ministerul 

Afacerilor Externe, panelul ”Strategic 

approach of STRATCOM in MFA”.  

 

 

Cursanții au beneficiat, de asemenea, de 

prezența dl. prof. Kieran Doyle – National 

University of Ireland, Maynooth, a dl. Gen. 

Constantin Spînu/MApN, precum și a dl. Dirk 

Dubois, directorul ESDC până la data de 

01.09.2022, în prezent vicepreședinte al 

Comitetului Academic Executiv (EAB) al ESDC. 

Programul cursului a inclus activități 

organizate în grupuri de lucru, care au vizat 

formarea abilităților strategice de comunicare, a 

integrării și relaționării participanților, având ca 

teme exemplificarea unei situații practice, în care au 

fost prezentate sarcinile echipei și modalitatea de 

abordare din punct de vedere al obiectivelor 

cursului.   

 

 



                                                                

În data de 19.09.2022, domnul Holger Osterreider a transmis un 

mesaj cursanților și invitaților, în deschiderea Welcome cocktail, 

oferit cu sprijinul Fundației Colegiului Național de Afaceri 

Interne. Evenimentul a fost organizat cu suportul Centrului 

Cultural UNESCO ”Mihai Eminescu”, care a participat cu o 

expoziție de pictură și al Centrului Cultural al MAI.    

Cina oficială a cursului a avut loc în data de 22.09.2022 și a fost 

deschisă de către domnul Dirk Dubois, invitați fiind atât cursanții, 

cât și speakerii și moderatorii care au participat la buna organizare 

a evenimentului.  

 

 

Activitățile cursului s-au încheiat în data de 23.09.2022, 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 domnul chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș, doamna prof.univ.dr. Alina 

Bârgăoanu și domnul Dirk Dubois. 

 

 
 

Cursul ”Strategic Communication in the Context of Security and Defence”, este organizat pentru a 

patra oară de Colegiul Național de Afaceri Interne, sub egida ESDC și împreună cu partenerii naționali și 

internaționali, fiind inițiatorul, la nivelul UE, al acestui program de pregătire, în anul 2019. În acest sens, 

CNAI își consolidează rolul de vector de pregătire la nivelul UE în domeniul CSDP și prin adaptarea 

activităților la noul context de securitate regional și internațional. 

 

 
 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6977603127009009664/ 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6977603127009009664/

