Deschiderea cursului postuniversitar
„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”,
seria martie-iunie 2021
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
ŞI STUDII POSTUNIVERSITARE
din cadrul
COLEGIULUI NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
În data de 22.03.2021, la sala ”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA”, din
cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Intrene, a avut loc deschiderea cursului postuniversitar
„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, curs ce formează competenţe
profesionale în domeniul drepturilor omului, domeniu de maxim interes în contextul actual, având în
vedere obligaţiile asumate de România în relaţia cu instituţiile europene.

La festivitatea de deschidere au participat: domnul prorector prof. Univ.dr. Bogdan ŢONEA,
ca reprezentant al conducerii Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cadre didactice de
specialitate din cadrul instituţiei şi invitaţi de la instituţiile partenere: doamna Nisreen RUBAIAN,
reprezentant al Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) în România,
doamna Tanita COTARCEA Reprezentant al şefului Biroului Român al Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţie, doamna col. Mădălina-Daniela Ghiba – şeful Centrului de Drept Internaţional
Umanitar din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnul chestor de poliţie, conf.univ.
dr. Cătălin ANDRUŞ – directorul Colegiului Naţional de Afaceri Intrene.
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Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare,
conf.univ.dr. Viorel Velişcu a prezentat invitaţii
şi cadrele didactice ale cursului ce au
întâmpinat cursanţii cu mesaje de încurajare
pentru parcurgerea şi finalizarea cursului.

În intervenţia sa doamna Nisreen RUBAIAN, reprezentant al Înaltului Comisariat pentru
Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) în România a reliefată, odată în plus, importanţa acestui curs,
mai ales în tumultuosul context actual existent la nivel internaţional, în care problematica promovării
drepturilor omului este una necesară, generată şi de crearea unui cadru legal cât mai diversificat de
colaborare internaţională în acest domeniu, de realizare a unui sistem cât mai complex de apărare, pe
diferite căi legale a drepturilor omului în variate domenii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii
în practică a acestora.

La finalul festivităţii de deschidere am avut
onoarea ca doamna Nisreen RUBAIAN, să
scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a
Colegiului Naţional de Afaceri Interne.

