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O zi cu totul plină de emoție și recunoștință pentru cursanții C.N.A.I, care au avut deosebita 

plăcere și onoare de a participa la o activitate didactică itinerantă cu tema România - Proiect de 

țară. Afacerile Interne între tradiție și provocările lumii contemporane coordonată de către 

domnul academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române și cu domnul prof.ing. 

Nicolae Noica, Directorul general al Bibliotecii Academiei Române. 

Întâmplător sau nu, această întâlnire a avut loc cu 5 zile înaintea sărbătoririi Zilei de 1 

Decembrie, Ziua Națională a României. 

           

La acest eveniment a participat și comandantul (rectorul) Academiei de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza” locotenent-colonel Claudiu-Ștefan Chindriș, care a subliniat importanța cunoașterii 

propriei istorii și a mulțumit gazdelor pentru primirea călduroasă de care au dat dovadă, dar și 

pentru lecția de istorie pe care au împărtășit-o cu atâta dragoste și profesionalism. 

 

O surpriză extraordinară și plină de emoție a reprezentat-o și donarea unor cărți din fondul 

de carte al Bibliotecii Academiei Române studenților Academiei de Poliție, volume care își vor 

găsi sigur un loc de onoare în rafturile Bibliotecii instituției noastre. 



Surprizele au continuat să apară atunci când reprezentanții Bibliotecii Academiei Române 

au oferit 10 abonamente gratuite studenților și cadrelor Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza”. 

                 

Domnul chestor de poliție prof.univ.dr.Cătălin Andruș, directorul C.N.A.I a ținut la finalul 

întâlnirii să adreseze tuturor celor prezenți la această activitate culturală cele mai alese cuvinte de 

mulțumire și aleasă prețuire, atât pentru eforturile membrilor Academiei Române de a organiza 

această întâlnire, cât și pentru implicarea continuă a conducerii Academiei de Poliție în dezvoltarea 

proiectelor derulate de către specialiștii Colegiului Național de Afaceri Interne.  

             

Rezultatul final al acestei întâlniri nu poate fi evaluat decât unul cu totul și cu totul special, 

având în vedere lecția de istorie despre simbolurile spiritualității poporului român în ansamblul 

său, lecție ce urmează a fi predată mai departe de către cei care astăzi sunt participanți la cursul 

Top management al afacerilor interne  organizat de către Colegiul Național de Afaceri Interne,.  
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