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Deschidere curs
Cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,
seria martie – iulie 2019

Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”,
organizează, în perioada martie - iulie 2019, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al
Afacerilor Interne”, pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic.
La curs participă ofiţeri de conducere de nivel superior din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, personal de conducere din cadrul administraţiei de stat, precum şi reprezentanţi ai
societăţii civile.
În data de 18.03.2019, la sala Colegiului Naţional de Afaceri Interne, a avut loc deschiderea
cursului, la care au participat membri ai conducerii Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,
distinşi invitaţi și profesori colaboratori ai CNAI.
Domnul comisar șef de poliţie
conf.univ.dr. Cătălin Andruș Directorul
CNAI
a
deschis
activitatea, prilej cu care a prezentat
rolul şi locul Colegiului Naţional de
Afaceri Interne în cadrul sistemului
de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, evidenţiind faptul că
deschiderea cursului are loc în
contextul exercitării Preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene de către
România şi sărbătoririi a 10 ani de la
absolvirea
primei
promoţii
a
colegiului. Cu această ocazie, a fost transmis mesajul de susţinere adresat de către domnul comisar
şef de poliţie Geani Cătălin Nica – Secretarul General Adjunct al Ministerului Afacerilor Interne,
pentru desfăşurarea activităţilor CNAI.

În continuare, domnul chestor
de poliţie prof.univ.dr. Iacob Adrian Rectorul Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” a transmis
cursanților un călduros bun venit, i-a
felicitat pentru iniţiativa de a
participa
la
acest
program
postuniversitar şi i-a asigurat de toată
susținerea conducerii academiei
privind desfășurarea activităților din
cadrul cursului. De asemenea, acesta
a apreciat activitatea desfăşurată în
cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi a felicitat conducerea colegiului pentru modul în care
s-a desfăşurat selecţia cursanţilor.
La activitate a participat şi a luat cuvântul domnul comisar şef de poliţie conf.univ.dr. Mihail
Marcoci – Prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care are şi calitatea de cadru
didactic în cadrul cursului „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, oferind suport de-a
lungul timpului activităţilor CNAI.
O prezenţă constantă în derularea activităţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne, domnul
senator prof.univ.dr. Titus Corlățean a susținut o prelegere cu tema „Coordonatele Preşedinţiei
României a Consiliului UE – priorităţi şi dezvoltări evolutive” şi a transmis un mesaj de încurajare
cursanţilor în vederea parcurgerii şi finalizării programului cursului postuniversitar.

Reprezentant al cadrelor didactice din cadrul cursului, domnul prof.univ.dr. Bădescu Mihai a
subliniat importanţa şi rolul Colegiului Naţional de Afaceri Interne în asigurarea cadrului instituţional
la nivel naţional şi strategic pentru pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru
formarea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a altor categorii de personal din
ţară şi din străinătate.
În partea a doua a deschiderii, domnul
prof.univ.dr. Iulian Chifu - Preşedintele
Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early
Warning a susţinut o prelegere interactivă cu
tema „Ameninţări emergente la adresa UE în
contextul Preşedinţiei României a Consiliului
UE”, temă extrem de importantă în contextul
actual al exercitării de către România a
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

