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Deschidere curs 

Cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,  

seria martie – iulie 2018 

 
 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, 

organizează, în perioada martie - iulie 2018, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al 

Afacerilor Interne”, pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic, 

la care participă ofiţeri de conducere de nivel superior din sistemul de ordine publică şi siguranţă 

naţională, înalţi funcţionari publici şi personal de conducere din cadrul administraţiei centrale, precum 

şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

În data de 19.03.2018, în incinta Amfiteatrului ”Mihai Viteazul”, a avut loc deschiderea 

cursului, la care au participat reprezentanți ai conducerii Academiei de Poliție, Fundației CNAI și ai 

profesorilor colaboratori. 

În deschidere, directorul CNAI, comisar șef 

conf.univ.dr. Cătălin Andruș, a subliniat faptul că, 

desfășurarea cursului are loc în anul centenarului marii 

uniri și, de asemenea, sub auspiciul aniversării a 10 ani 

de la înființarea Colegiului Național de Afaceri Interne. 

În continuare, prorectorul Academiei de Poliție, 

doamna comisar șef prof.univ.dr. Veronica Stoica, a 

prezentat mesajul rectorului și a transmis cursanților 

susținerea conducerii academiei privind desfășurărea 

tuturor activităților din cadrul cursului. 

Președintele Fundației CNAI, dr. Laurențiu Vînău, a prezentat obiectivele fundației, 

manifestându-și sprijinul în organizarea și desfășurarea activităților internaționale, dar și a celor 

naționale, cuprinse în graficul activităților cursului. 

 

Domnul senator prof.univ.dr. Titus 

Corlățean, președintele Comisiei speciale pentru 

coordonarea activităţilor parlamentare necesare 

pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Europene din primul semestru al anului 2019, a 

susținut o prelegere interactivă pe tema 

Coordonatelor Președinției României a 

Consiliului UE – perspective și dezvoltări 

evolutive.  
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În partea a doua a 

deschiderii, domnul 

prof.univ.dr. Iulian Chifu din 

cadrul Centrului de Prevenire 

a Conflictelor și Early 

Warning, a prezentat tema 

Amenințări emergente la 

adresa UE în perspectiva 

Președinției României a 

Consiliului UE, care a 

generat dezbateri legate de 

importanța și necesitatea adoptării de măsuri concrete în vederea preluării de către țara noastră a 

Președinției a Consiliului UE.  

 

 

 


