
                                         

                                                                   

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 

                                                   
                 

       

PRIMA ÎNTREVEDERE A INSTITUȚIILOR DIN ROMÂNIA 

 MEMBRE ÎN REȚEAUA ESDC 

 

17.09.2020, Hotel Marriott București 

 

În data de 17.09.2020, s-a desfășurat prima întrevedere a reprezentanților instituțiilor naționale 

care au calitatea de membri ai Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC).  

 

 

Evenimentul a fost organizat de către Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) din 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, iar reprezentanții structurilor de pregătire din rețeaua 

ESDC invitați, au avut onoarea să beneficieze de prezența domnului Raed ARAFAT, Secretar de Stat 

al Ministerului Afacerilor Interne și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, care a 

confirmat sprijinul DSU/MAI privind desfășurarea activităților CNAI/ESDC. 



                                         

                                                                   

 

Activitatea a fost condusă de 

domnul comisar șef de poliție 

conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ, 

Rectorul Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza”, în calitate 

de membru al Comitetului 

Executiv al ESDC. 

 

Printre subiectele aflate pe ordinea 

de zi a întrunirii, s-a aflat 

Programul academic ESDC 2021, 

în care au fost prezentate și 

analizate programele de pregătire 

propuse a fi planificate de către fiecare instituție, în parteneriat sau cu sprijinul altor instituții naționale 

sau internaționale.  

De asemenea, discuţia a vizat şi dezvoltarea şi diversificarea programelor de pregătire, în 

funcţie de specificul fiecărui partener naţional, dar şi posibilitatea extinderii rețelei membr ilor prin 

cooptarea de noi instituţii. 

În acest sens, doamna prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, invitată la întrunire ca şi coorganizator 

al cursului de Strategic Communication in the Context of Security and Defence, şi-a exprimat dorinţa 

de a discuta cu conducerea Şcolii de Naţionale de Studii Politice şi Administrative posibilitatea de a 

adera la reţeua de parteneri ESDC. 

Intervenția online, a domnului 

Dirk Dubois, directorul ESDC, a adus 

clarificări asupra perspectivelor 

instituției, în sensul concretizării 

proiectului de transformare a ESDC în 

agenţie europeană. În acest sens, 

domnul Dirk Dubois a menţionat că în 

perioada următoare toţi partenerii ESDC 

vor fi consultaţi referitor la scenariile de 

lucru privind crearea şi dezvoltarea 

viitoarei agenţii. 

 

Instituțiile naționale care au calitatea de membru ai rețelei Colegiului European de Securitate 

și Apărare (ESDC) sunt: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri 

Interne, Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, Universitatea Națională de Apărare "Carol I"- 

Colegiul Național de Apărare, Institutul Diplomatic Român, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică, Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Vest din 

Timișoara. 


