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clik mai sus pentru invitatie

organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), în parteneriat
cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi cu sprijinul Academiei Navale „Nicola Y. Vaptsarov” de la
Varna (Bulgaria) şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Garda de Coastă

În perioada 25-28.05.2021 s-a desfășurat, la Constanţa, Cursul "Challenges of securing
maritime areas for the European Union", organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne
(CNAI) din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, sub egida Colegiului European de
Securitate şi Apărare (ESDC), în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi cu sprijinul
Academiei Navale „Nicola Y. Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria) şi al Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră - Garda de Coastă.
Cursul de Securitate Maritimă, aflat la
cea de a treia ediţie în România, reprezintă una
dintre cele mai înalte forme de instruire,
existente la nivelul Uniunii Europene, a cadrelor
statelor membre implicate în realizarea Politicii
de Securitate şi Apărare Comune focusată pe
problematica securităţii maritime.

Cursul a cuprins două module, dintre care
primul a fost un modul online, în cadrul căruia s-au
desfășurat activităţi de pregătire pe platforma
online a ESDC, cu susţinerea de către cursanți a
unor teste de evaluare, urmat de modulul din
perioada 25-28.05.2021, care s-a desfăşurat la
sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa
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La curs au participat 31 reprezentanți ai
statelor UE (Franţa, Bulgaria și România), precum
și un ofiţer din cadrul misiunii EUAM Ukraine.
Nominalizarea cursanților a fost realizată de către
fiecare stat în parte sau de către structurile UE de
proveniență. Din cadrul structurilor MAI au
participat 12 cursanți.
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 co-director curs,
sprijinit de domnul dr. Bogdan Marinescu –
specialist invitat CNAI și moderator curs.
Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel proveniţi din cadrul Comisiei
Europene, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Colegiului Naţional de Afaceri Interne, Academiei
Navale „Nicola Vaptsarov” de la Varna (Bulgaria), IGPF – Garda de Coastă, Statului Major al Forţelor
Navale Române, care au susținut prelegeri, fiind prezenți la sediul Academiei Navale ”Mircea cel
Bătrân” sau în sistem video-conferință.
În cadrul cursului, în data de 27.05.2021,
s-a desfăşurat un exercițiu demonstrativ privind
combaterea migrației ilegale, care a avut ca scop
creșterea nivelului de cooperare operativă între
structurile responsabile la frontiera externă
maritimă a UE, prin punerea în aplicare a
procedurilor standard de operare pentru
gestionarea unei situații de criză generată de un
aflux de imigranți în zona litoralului Mării Negre.
Exercițiul a fost organizat de Inspectoratul
General al Poliției de Frontieră – Garda de
Coastă în cooperare cu Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ”Dobrogea” al județului
Constanța, Autoritatea Navală Română și
Compania Națională Administrația Porturilor
Maritime.
La exerciţiu au participat, alături de cursanţi şi
organizatori, reprezentanţi ai conducerii MAI şi
structurilor subordonate: doamna Claudia
Benchescu – Subsecretar de Stat şi domnul
colonel Gheorghe-Marian Brâncoveanu –
Adjunct al Inspectorului General al IGJR, iar din cadrul Parlamentului României, domnul deputat
Bogdan-Ionel Rodeanu a luat parte la eveniment. La activitate au fost de asemenea prezenţi: domnul
contraamiral Mihai Panait - Șeful Statului Major al Forțelor Navale, domnul contraamiral de flotilă
Valentin Iacoblev – Comandantul Flotei, reprezentanţi din conducerea Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”, Prefecturii Constanţa, Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Inspectoratului General
al Jandarmeriei Române, Gărzii de Coastă, precum şi şefi ai structurilor locale ale MAI.
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Cursul s-a încheiat în data de 28.05.2021, 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 Navale „Mircea cel Bătrân”, domnul comandor
conf.univ.dr. Toma Alecu.

Organizarea evenimentului s-a bucurat de aprecieri şi de felicitări din partea ESDC dar și din
partea participanților la activitățile desfășurate, dovedind și pe această cale pregătirea la nivel înalt care
se realizează prin cursurile organizate de CNAI.

https://www.facebook.com/132170976944610/posts/1749434175218274/
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/academia-navala-mircea-cel-batran-gazdacursului-the-challenges-of-securing-maritime-areas-for-the-european-union-748351.html?
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