
 

ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 
 

  

 
 

 

 

 
Activitate desfăşurată în cadrul modulului V al cursului postuniversitar  

”Managementul Strategic al Afacerilor Interne” 

Seria martie-iulie 2018 

 

 

În data de 13.06.2018, în cadrul modulului V al cursului postuniversitar ”Managementul 

Strategic al Afacerilor Interne”,  organizat în perioada martie - iulie 2018 de Colegiul Naţional de 

Afaceri Interne, a avut loc activitatea desfăşurată la sediul Administraţiei Prezidenţiale, cu 

următoarele teme:  

- Securitatea Naţională – noi evoluţii în contextul geopolitic internaţional; 

- Statul de drept – reformă și perspective europene;  

- Comunitatea Naţională de Informaţii; 

- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

De asemenea, în agenda activităţii a fost inclusă şi vizita la Muzeul Național Cotroceni. 

 Prestigioasa activitate a fost coordonată de domnul Ion OPRIŞOR, Consilier prezidenţial, 

cu participarea şi susţinerea de prelegeri de către doamna prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, 

Consilier Prezidenţial, domnul Constantin Dudu Ionescu, Consilier de Stat şi Director al Oficiului 

Informaţii Integrate şi domnul general maior dr. Mihai Şomordolea, Consilier de Stat şi 

Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 Din partea CNAI, coordonarea şi organizarea activităţii a fost asigurată de către cms.şef 

conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ, directorul colegiului şi cms. şef conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU, 

coordonatorul cursului. 

 Cursanţii înscrişi în programul postuniversitar sunt ofiţeri de conducere de nivel superior din 

sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, înalţi funcţionari publici şi 

personal de conducere din cadrul administraţiei centrale, precum şi reprezentanţi ai societăţii 

civile.  



Evenimentul a constat în prelegeri interactive despre temele propuse, relevante în contextul 

actual, având ca obiectiv general aprofundarea cunoştinţelor din domeniul afacerilor interne, a 

problematicii gestionării acestora, precum şi a rolului instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu. 

Dezbaterea a fost centrată pe aspectele particulare ce leagă securitatea externă şi internă la nivel 

național și european. Activitatea s-a încheiat cu vizitarea Muzeului Național Cotroceni. 

Cursanții au beneficiat de informaţii de actualitate şi maxim interes pentru domeniul vizat, 

având oportunitatea de a fi introduşi în mediul real al instituţiei care gestionează activităţile 

rezultate din atribuţiile Preşedintelui României în domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale, 

precum şi din calitatea de Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 Temele dezbătute, prelegerile excepţionale şi dezbaterile de maxim interes din cadrul 

activităţii au contribuit la atingerea obiectivelor cursului postuniversitar ”Managementul Strategic 

al Afacerilor Interne”, accentuând importanţa acestuia în formarea specialiştilor în afaceri interne 

şi siguranţă naţională, iar participanţii la activitate au apreciat în mod pozitiv nivelul de pregătire 

oferit. 

 

 

 

 


