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Colegiul Național de Afaceri Interne
și

Colegiul European de Securitate și Apărare
sub egida

Președinției României a Consiliului Uniunii Europene
Curs “Pre-deployment Training for CSDP Missions and Operations” ,
05-08 februarie 2019, Brussels

Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) a organizat şi desfăşurat, în parteneriat cu
Colegiul European de Securitate şi Apărare (European Security and Defence College,
ESDC/CESA), la Bruxelles, în perioada 05-08 februarie 2019, “Pre-deployment Training for
CSDP Missions and Operations” (Cursul de pregătire înaintea detaşării în misiuni şi operaţiuni
în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE), eveniment desfășurat în contextul
exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii
Europene.
Activitatea a fost coordonată de către comisar şef de
poliţie Cătălin ANDRUŞ (Director de curs), cu participarea
comisar şef de poliţie lect.univ.dr. Adrian LĂZĂROAIA, în
calitate de moderator, iar din partea ESDC, cu sprijinul IreneMaria EICH, manager de proiect ESDC.
Cursurile organizate sub egida ESDC, reprezintă o
componentă majoră a activităţilor de instruire ale UE şi
formează o parte a Politicii Externe şi de Securitate Comună
(PESC). De la înfiinţarea sa, în 2005, Colegiul European de
Securitate şi Apărare (CESA) a oferit pregătire comună
personalului civil şi militar de la nivel UE şi a îmbunătăţit
relaţiile profesionale şi cooperarea în domeniul Politicii de
Securitate și Apărare Comună a UE (PSAC).
Ca o recunoaştere a rezultatelor deosebite şi a nivelului
înalt al cursurilor organizate de CNAI la nivel european, ESDC
a aprobat organizarea de către CNAI, pentru a doua oară, a unui curs de Pre-deployment
Training for CSDP Missions and Operations (primul fiind organizat în aprilie 2017). Cursul a
fost propus şi asumat oficial de către România prin Reprezentanţa Permanentă a României pe
lângă UE în cadrul Comitetului Director al ESDC şi introdus în Programul Academic al ESDC
pentru anul 2019.
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Potrivit ultimelor evoluţii în domeniul PSAC, absolvirea unui Curs Pre-deployment
Training for CSDP Missions and Operations va fi o condiţie obligatorie pentru întreg personalul
care va face parte din misiuni şi operaţii desfăşurate sub egida UE.
La activitate au participat 22 de
cursanți care au fost selectați și propuși
de către statele membre UE, cursanți
care își desfășoară activitatea în mediul
polițienesc și civil și vor desfășura
activități în cadrul misiunilor EUCAP
Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger,
EUCAP Somalia, EULEX Kosovo,
EUBAM Ucraina, EUPOL COPPS
Palestina, EUMM Georgia. Anterior
desfăşurării acestui modul rezidenţial,
participanţii au parcurs un modul de
studiu la distanţă (IDL – Internet
Distance Learning) care a presupus
însuşirea unui minim de cunoştinţe
necesare detaşării, aspect evaluat tot în mediul on-line.
Cursul a fost deschis de Directorul CNAI, comisar șef de poliție, conf.univ.dr. Cătălin
Andruș care a subliniat importanța activității și impactul operațional așteptat, în același timp
încurajând o participare activă care să aducă în dezbatere aspecte de importanță deosebită pentru
misiunea care va urma. A fost subliniat efortul CNAI ca parte a contribuției României la
pregătirea personalului UE în domeniul CSDP și că evenimentul se desfășoară în contextul
exercitării Președinției României a Consiliului UE. A urmat o prezentare a Colegiului Național
de Afaceri Interne, a activităților desfășurate de acesta și a impactului estimat, atât în România
cât și pe plan european.
La sfârșitul primei zile de curs, CNAI a oferit o cină oficială participanților care a fost
deschisă de către dl.Dirk Dubois - Directorul ESDC, din partea Reprezentanței Permanente a
României pe lângă UE, dl.Vlad Ionescu - Reprezentant Permanent adjunct în Comitetul Politic și
de Securitate al Uniunii Europene și cms.șef, conf.univ.dr. Cătălin Andruș – Director CNAI. La
eveniment au mai participat reprezentanți ai ESDC și Serviciului European de Acțiune Externă –
Civilian Planning and Conduct Capability. Cu această ocazie a fost subliniat sprijinul acordat de
Președinția României a Consiliului UE activităților organizate în parteneriat cu ESDC dar și
contextul aniversării a 10 ani
de la înființarea CNAI.
Cu ocazia întâlnirii
de lucru avute cu Directorul
ESDC,
domnul
Dirk
DUBOIS,
activitățile
derulate
în
parteneriat
ESDC-CNAI s-au bucurat
de
felicitări,
dânsul
apreciind încă de la început
modul și nivelul deosebit de
desfășurare precum rolul
deosebit de activ al CNAI în
cadrul
programelor
de
pregătire a statelor membre și şi-a manifestat intenţia de consolidare a relaţiei bilaterale.
În acest sens, amintim de scrisoarea de felicitare și mulțumire adresată în 2018, de
directorul ESDC, Ministrului Afacerilor Interne, doamnei Carmen Daniela DAN.
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Cursul organizat şi co-prezidat cu CESA reprezintă nu doar un aspect cheie pentru
desfăşurarea în bune condiţii a
misiunilor şi operaţiunilor CSDP dar
şi implementarea strategiei de
parteneriat cu această instituţie. CNAI
şi-a propus o puternică prezenţă în
mediul european şi internaţional care
să garanteze parteneriatul cu CESA nu
doar la nível formal ci pe un palier de
performanţă
care
să
aducă
recunoaşterea meritelor instituţionale
şi a performanţei profesionale.
Cursul s-a axat pe aspectele
particulare ce leagă securitatea externă
şi internă în UE şi rolul misiunilor şi operaţiunilor din domeniul Politicii de Securitate şi Apărare
Comună a UE. De asemenea, lectorii au prezentat aspecte teroretice şi practice legate de
desfăşurarea activităţii în mediul multicultural şi instituţional şi codul de conduită care trebuie
urmat.
Atât participanţii cât şi reprezentanţii
instituţiilor EU şi lectorii invitaţi au avut ocazia de a
cunoaşte activitatea CNAI din România şi rolul său în
formarea profesională şi continuă în domeniul
afacerilor interne atât pe plan naţional cât şi la nivelul
UE. Participarea în parteneriat s-a bucurat de aprecieri
şi felicitări din partea Directorului ESDC, domnul
Dirk DUBOIS care a apreciat încă de la început modul
în care a fost organizată activitatea şi şi-a manifestat
intenţia pentru consolidarea relaţiei bilaterale.
Cursul s-a încheiat în data de 08.02.2019, ora
13.30 cu ceremonia de acordare a certificatelor de
absolvire de semnate de către 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 dl. cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin
ANDRUŞ – Director CNAI alături de moderatorul
evenimentului cms.șef, lect.univ.dr. Adrian Lăzăroaia
și Irene-Maria EICH, manager de proiect ESDC.

