
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

     
FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

 

 

MISIUNE O.N.U.  
LA BANGUI ÎN REPUBLICA CENTRAFRICANĂ 

 

22.02.2015 - 21.02.2018 

 

 
Doamna Comisar de poliție dr. Oana Andreea POPESCU își reia activitatea la 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultății de Poliție de Frontieră 

după o misiune de trei ani sub egida ONU în Republica Centrafricană. Experiența de trei 

ani ca ofițer de relații publice în cadrul misiunii multidimensionale integrate de 

stabilizare a păcii MINUSCA a expus reprezentanta României la evenimente unice de 

sensibilizare într-un mediu unde actele de violență sunt frecvente.  

Doamna Popescu a organizat campanii de comunicare în masă care promovau 

drepturile omului, securitatea rutieră, combaterea violenței domestice și a celei sexuale și 

campania de recrutare a unei noi generații de polițiști și jandarmi centrafricani.  

Totodată, doamna comisar a organizat o rețea de comunicatori din rândurile 

polițiștilor detașați în teritoriu, pe care i-a format, astfel încât să aibă acces rapid la 

informații pe care le-a diseminat intern și extern misiunii. A reprezentat componenta de 

poliție a misiunii în cadrul conferințelor de presă săptămânale ca purtător de cuvânt. A 

participat activ în cadrul seminarului de revizuire a procedurilor standard de evaluare în 

vederea detașării ofițerilor de poliție în misiunile ONU, seminar ce s-a desfășurat la 

Langfang în China. Ca instructor a făcut parte din echipa ce a evaluat polițiștii togolezi ce 

urmau să fie detașați în misiunile ONU.  

Ofițerul este acum pregătit să împărtășească aceste experiențe viitorilor polițiști 

români care vor putea reprezenta cu același succes România în cadrul misiunilor 

internaționale. 
 

 

                 Conferința de presă săptămânală a MINUSCA                              

       Campanie de sensibilizare pe tema securității rutiere 



 

Atelier de lucru cu tema modificării procedurilor 

standard de evaluare în vederea detașării pentru 

misiunile ONU Langfang, China 

Evaluare polițiști și jandarmi din Togo în 

vederea detașării în misiunile ONU 

Diplomă de excelență acordată de șeful componentei UNPOL a misiunii pentru reușita campaniei 

de recrutare a 500 de polițiști și jandarmi din Republica Centrafricană 


