
 

 

 

 

 

COLEGIUL  NAŢIONAL DE AFACERI  INTERNE 

şi 

COLEGIUL EUROPEAN DE SECURITATE ŞI APĂRARE  
« The Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union »  

ESDC Activity 17-18/36/1 

Constanţa, 02 – 06 Octombrie 2017 

aniversare a 5 ani de parteneriat cu ESDC 

 
În perioada 02-06.10.2017 s-a desfăşurat la Constanţa, Cursul "Challenges of securing maritime 

areas for the European Union" (ESDC activity no 16-17/36/2), organizat de către 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 Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional (CESEDEN) din Spania, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul 

Naţional de Apărare 

(Universitatea Naţională de 

Apărare, „Carol I”), Academia 

Navală „Nicola Vaptsarov” de la 

Varna (Bulgaria) şi cu sprijinul 

IGPF (Garda de Coastă). 

Ca o recunoaştere a 

rezultatelor deosebite obţinute de 

către CNAI şi a nivelului înalt al 

cursurilor organizate de CNAI la 

nivelul UE, ESDC a aprobat 

organizarea de către CNAI (şi 

pentru prima dată de către 

România) în anul 2017: 

- a Cursului Pre-deployment 

Training for CSDP Missions and 

Operations (PDT MO), (desfăşurat la Brussels, 24-28.04.2017) şi 

- a Cursului "Challenges of securing maritime areas for the European Union" 

Cursurile au fost propuse şi asumate oficial de către România prin Reprezentanţa Permanentă a 

României pe lângă UE în cadrul Comitetului Director al ESDC şi introduse în Programul Academic 

al ESDC pentru anul 2017. 

Cursul de Securitate Maritimă reprezintă una dintre cele cea mai înalte forme de instruire existentă la 

nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de Securitate şi 

Apărare Comune focusată pe problematica securităţii maritime. 

 

curs organizat cu sprijinul 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră                Academia Navală „Nikola Vaptsarov” 

 

 

 



Cursul de „Securitate Maritimă” "Challenges of securing maritime areas for the European 

Union" a fost propus de către CNAI iar invitaţia de participare a fost asumată de România şi Spania 

(semnată la nivel de ambasadori de către Reprezentanţele Permanente ale celor state pe lângă UE). 

Desfăşurarea acestui curs a oferit posibilitatea de a prezenta provocările la adresa UE din Marea 

Mediterană şi Marea Neagră, oferind oportunitatea ca, de pe o 

platformă comună, România şi Spania să-şi disemineze 

mesajele strategice privind securitatea maritimă. 

Cursul a cuprins două module din care primul a fost un 

modul online care presupune desfăşurarea de activităţi de 

pregătire pe platforma online a ESDC şi susţinerea unor teste 

de evaluare ca o condiţie pentru a accede la modulul următor, 

care s-a desfăşurat în cadrul Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” din Constanţa. 

La acest curs s-au înscris 41 de cursanţi  reprezentând 

state UE (Germania, Franţa, Italia, Olanda, Grecia, Irlanda, 

Bulgaria, România), instituţii UE (EEAS-EUMS, CEUMC, 

EUBAM Libya, SATCEN) precum şi state terţe (Turcia, 

Bangladesh) incluse în Politica europeană de vecinătate sau 

alte forme de parteneriat cu UE.  

Din partea CNAI coordonarea cursului a fost realizată de 

dl. cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – împuternicit director CNAI. Din partea celorlalte 

instituţii naţionale coordonare a fost realizată de către comandor, prof.univ.dr. Ion CRĂCIUN 

(Colegiul Naţional de Apărare) şi lt.colonel, conf.univ.dr. Cătălin POPA (Academia Navală „Mircea 

cel Bătrân”) iar din partea ESDC, coordonarea a fost realizată de către traning manager Symeon 

ZAMBAS. 

La deschiderea cursului a participat ambasadorul Spaniei, excelenţa sa, dl Ramiro Fernández 

Bachiller care a prezentat un mesaj din partea Spaniei la care s-au adăugat mesajele reprezentanţilor 

tuturor instituţiilor implicate. 

MAI a sprijinit desfăşurarea cursului prin aprobarea (DGL) punerii la dispoziţie a Complexului 

Meridian pentru cazarea cursanţilor şi a experţilor ESDC. 

De asemenea, curicula cursului a presupus organizarea în data de 05.10.2017, a unui exerciţiu 

naval cu sprijin aerian, pe Marea Neagră privind combaterea migraţiei ilegale sub coordonarea 

DGMO şi cu aprobarea conducerii MAI. Exerciţiul a fost unul complex care a presupus participarea 

IGPF (Garda de Coastă), IGAv, IGI, IGSU, IGPR, IGJR şi activarea Centrului Naţional de 

Conducere Integrată din cadrul MAI. 

După finalizarea exerciţiului, CNAI cu sprijinul Fundaţiei CNAI a oferit participanţilor o 

recepţie cocktail găzduită pe Bricul Mircea care a fost deschisă de către Directorul ESDC, Dirk 

DUBOIS, contraamiralul de flotilă Daniel CĂPĂŢÂNĂ – Comandantul Flotei, comandor, 

conf.univ.dr. Octavian TĂRĂBUŢĂ – Comandant şi rector al Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” şi dl. cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – Împuternicit Director CNAI. La eveniment 

au mai participat reprezentanţi din conducerea Prefecturii Constanţa, Administraţia Porturilor 

Maritime Constanţa, Inspectorul General al Jandarmeriei Române, colonel Gheorghe-Sebastian 



CUCOŞ şi şefi ai structurilor locale a MAI.     

Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel proveniţi din cadrul, Comisiei 

Europene (DG Home), EU SATCEN, EUMS, Universităţii din Copenhaga, CESEDEN Spania, 

ESDC (Dirk DUBOIS), Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Naţional de Apărare, 

Academia Navală „Nicola Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria), IGPF – Garda de Coastă, Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Statul Major al Forţelor Navale Române. 

Lectorii au subliniat activitatea de pionierat pe care CNAI o desfăşoară împreună cu ESDC într-

un domeniu în care obiectivele UE pot fi cu succes atinse prin instruirea în domenii comune de 

interes în sfera securităţii UE şi afacerilor interne.  

Cursul s-a încheiat în data de 06.10.2017, ora 13.30 cu ceremonia de acordare a certificatelor de 

absolvire semnate de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de 

Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene, doamna Frederica Mogherini. Certificatele au fost 

înmânate de către Directorul CESA, Mr. Dirk DUBOIS iar dl. cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin 

ANDRUŞ  a înmânat absolvenţilor placheta CNAI. 

Participarea în parteneriat, ţinuta cursanţilor, nivelul de pregătire şi de absolvire a cursului s-au 

bucurat de aprecieri şi felicitări din partea Directorului ESDC, domnul Dirk DUBOIS, dovedind 

consolidarea relaţiei bilaterale şi a reprezentat un moment de pregătire cu privire la cooperarea 

instituţiilor naţionale pentru organizarea unui modul din Cursul de High Level al ESDC de către 

România în perioada în care va deţine 

Preşedinţia Consiliului UE.  

Următoarea activitate va fi desfăşurarea 

Cursului de Orientare în domeniul Politicii de 

Securitate şi Apărare Comună a UE în 

parteneriat cu Colegiul European de Securitate 

şi Apărare, în perioada 4-8.12.2017, la 

Bucureşti (Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”). 

 


