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COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

THE ESDC BASIC COURSE ON SECURITY SECTOR REFORM (SSR)
organizat de Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), cu sprijinul
Colegiului Național de Apărare din cadrul Academiei Naționale de Apărare ”Carol I”

Colegiul Național de Afaceri Interne a organizat, în perioada 20-22.10.2021, la București,
cursul ”The ESDC Basic Course on Security Sector Reform”(SSR), sub egida Colegiului European de
Securitate şi Apărare (ESDC), cu sprijinul Colegiului Național de Apărare (CNAp) din cadrul
Universității Naționale de Apărare ”Carol I” /MapN.
Cursul ”The ESDC Basic Course
on Security Sector Reform” oferă o
înțelegere aprofundată a SSR, ca și
concept, principii și obiective generice și
rolul acesteia în cadrul abordării integrate a
UE. De asemenea, oferă o perspectivă
asupra cadrului strategic la nivelul UE
privind SSR și modul în care sprijinul SSR
este implementat și coordonat, atât la nivel
intern, cât și cu alți actori relevanți, pentru
a îndeplini mandatul la nivelul UE.
Cursul a cuprins două module, un modul online în cadrul căruia s-au desfășurat activităţi de
pregătire pe platforma eLearning a ESDC, cu susţinerea de către cursanți a unor teste de evaluare,
urmat de modulul din perioada 20-22.10.2021, care s-a desfășurat în format hibrid, cu participarea unui
număr de 56 de cursanți, reprezentanți ai statelor membre UE, precum şi ai statelor incluse în
Parteneriatul Estic, implicați în planificarea, implementarea sau gestionarea misiunilor CSDP sau în
proiectele Comisiei Europene, care sprijină domeniile relevante pentru SSR.

Din partea Colegiului Naţional de Afaceri
Interne, coordonarea cursului a fost realizată de către
domnul chestor de poliţie conf.univ.dr. Cătălin Andruş
– Director CNAI și director curs, sprijinit de domnul dr.
Bogdan Marinescu – specialist invitat CNAI și
moderator curs. La deschiderea cursului au participat
domnul locotenent-colonel Claudiu-Ștefan Chindriș –
Comandantul (Rectorul) Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” și domnul general de brigadă
(r) Mircea Mîndrescu – Președintele Comitetului
Academic Executiv al ESDC, care au transmis mesaje
de susținere pentru desfășurarea cursului.
Cursul este organizat pentru prima dată de către România, prin CNAI, ca urmare a rezultatelor
deosebite obținute în urma organizării și desfășurării de către CNAI a cursurilor sub egida ESDC, până
în prezent. CNAI este este singura instituţie din reţeaua ESDC cu expertiză în domeniul afacerilor
interne la nivelul UE (home affairs – concept dezvoltat de Comisia Europeană). De asemenea, cursul
se adresează pentru prima dată statelor cuprinse în Parteneriatul Estic.

Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel, proveniţi din cadrul Comisiei
Europene, Army War College Spain, European External Action Service, Oxford University, EUAM
Kosovo, EUAM RCA, EUAM Ukraine, Institut de Formation d’Intelligence Interculturelle-IFDII,
DG-Near, Colegiului Naţional de Afaceri Interne,
care au susținut prelegeri faţă în faţă sau au avut
prezentări în sistem video-conferință.
Programul cursului a inclus paneluri cu
prezentări zilnice, fiind abordate teme de interes
pentru domeniul cursului, prezentate în mod
interactiv. Unul dintre paneluri a fost organizat
împreună cu EUAM Ucraina, având în vedere
faptul că această ediție a cursului este focusată pe
Parteneriatul Estic.

Organizarea cursului ”The ESDC Basic
Course on Security Sector Reform” de către
CNAI este importantă și din punct de vedere al
îndeplinirii responsabilităților primite prin
nominalizarea ca și capabilitate de pregătire la
nivelul României, conform H.G. nr. 40/2021
privind aprobarea Strategiei naționale pentru
implementarea Pactului Civil în domeniul PSAC
al UE.

Cursul s-a încheiat în data de 22.10.2021, cu ceremonia de acordare a certificatelor de absolvire,
semnate de către domnul Josep Borrell Fontelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene. Certificatele au fost înmânate de către
directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, domnul chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin
Andruş, alături de comandantul (rectorul) Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, domnul
locotenent-colonel Claudiu-Ștefan Chindriș, doamna colonel prof.univ.dr Doina Mureșan – Șeful
Colegiului Național de Apărare și domnul general de brigadă (r) Mircea Mîndrescu – Președintele
Comitetului Academic Executiv al ESDC.
Organizarea evenimentului s-a
bucurat de aprecieri şi felicitări din
partea
participanților,
activitățile
Colegiului Național de Afaceri Interne
fiind organizate în parteneriat cu
instituții naționale și internaționale, în
scopul dezvoltarii și perfecționării
continue,
în
beneficiul
tuturor
participanților, atât cursanți, cât și
instituții cu responsabilități în domeniul
afacerilor interne.

