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Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi 

Statele Unite ale Americii 

 

                                               

  

Ziua de 13 septembrie reprezintă pentru România o zi de mare însemnătate având în 

vedere sărbătorirea Zilei Pompierilor Români. Totodată, data de 13 septembrie 2021 reprezintă 

și aniversarea a 10 ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic 

pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii. Declaraţia confirmă 

Parteneriatul excelent, pe termen lung şi în continuă dezvoltare, dintre cele două state, şi 

stabileşte, de asemenea, pilonii relaţiei România – SUA, respectiv -  dialog politic, securitate, 

economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură. 

 



Întâmplător sau nu, conducerea Academiei de Poliție, reprezentată de domnul 

comandant (rector) comisar șef de poliție conf.univ.dr. David Nicolae UNGUREANU și 

domnul comisar șef de poliție, prof.univ.dr. Nicolae Bogdan Țonea, prorector (locțiitor al 

comandantului)  au avut deosebita plăcere și onoare de a primi vizita de lucru a unei delegații 

formate din doamna Monika WASIEWICZ – Șeful Biroului FBI pentru România și Republica 

Moldova, doamna Adina NEGRUȚ – Investigator în cadrul Biroului FBI pentru România și 

Republica Moldova, domnul Nathan BROOKS – Procuror federal, coordonatorul Programului 

“International Computer Hacking & Intellectual Property” (ICHIP) pentru Europa Centrală, de 

Sud-Est și Asia Centrală, din cadrul Departamentului de Justitie al SUA și doamna Diana 

MUREA – Consilierul Juridic al Programului “International Computer Hacking & Intellectual 

Property” (ICHIP) pentru Europa Centrală, de Sud-Est și Asia Centrală, din cadrul 

Departamentului de Justitie al SUA. 

 

Au avut loc discuții fructuoase referitoare la activitățile derulate de-a lungul timpului 

între specialiștii români și americani, precum și despre viitoarele proiecte pe care cele două 

instituții doresc să le realizeze în viitorul apropiat, stabilindu-se în acest sens și o agendă a unor 

viitoare întâlniri de lucru.   

Vizita s-a bucurat de un real succes fiind apreciată de toti participanții. 

 

 

 


