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Seria martie-iulie 2018
În cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, în perioada martie - iulie 2018, se desfăşoară cursul postuniversitar ”Managementul
Strategic al Afacerilor Interne”, curs care se adresează ofiţerilor de conducere de nivel superior,
experţilor MAI, personalului din instituţiile sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională,
demnitari, înalţilor funcţionari din administraţia publică centrală şi locală şi reprezentanţilor
societăţii civile.
Una dintre activităţile planificate în
cadrul celui de-al treilea modul al cursului, a
avut

ca

obiectiv

general

aprofundarea

cunoştinţelor din domeniul afacerilor interne,
a problematicii gestionării acestora, precum
şi a rolului instituţiilor cu atribuţii în acest
domeniu, în condiţiile statului de drept şi ale
dezvoltării democraţiei. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv au fost stabilite următoarele
teme:
-

În
„Securitatea Alimentară –
„Politici

şi

strategii

privind

securitatea alimentară în context
naţional şi internaţional”;

de

15.05.2018,

la

sediul

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

componentă a Securităţii Naţionale.”
-

data

„Gheorghe Ionescu Siseşti”, s-a desfăşurat
activitatea planificată, sub directa coordonare
a domnului prof.univ.dr. Valeriu TABĂRĂ,
preşedintele

instituţiei.

Au

reprezentat

instituţia gazdă, prin participare şi susţinere

de prelegeri, domnul dr. ing. MARIAN

domnul dr. Mihai NICOLESCU, secretar

BOGOESCU, vicepreşedintele Academiei şi

general al ASAS.

Din partea CNAI, coordonarea şi organizarea activităţii a fost asigurată de către cms.şef
conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ, directorul colegiului şi cms. şef conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU,
coordonatorul cursului.

Activitatea a fost structurată în două etape, prima parte a activităţii a avut în prim plan
expunerea opiniilor în problema supusă dezbaterii, iar partea a doua a continuat cu o sesiune
interactivă bazată pe dialogul cu participanţii.
Temele propuse au generat dezbateri legate de importanţa şi necesitatea asigurării securităţii
alimentare, prin identificarea riscurilor existente şi adoptarea măsurilor concrete în vederea
înlăturării pericolelor şi asigurării unui climat sigur la nivel naţional şi internaţional, în acest
domeniu.
Cursanții au beneficiat de experiența unui colectiv de cercetători de renume în domeniu,
primind un set de informații importante pentru dezvoltarea profesională în domeniul Securității
Naționale, din perspectiva ariei de interes pentru cercetare-dezvoltare agricolă.
Participarea în parteneriat, informaţiile de interes şi modalitatea de prezentare au adus un
plus de valoare cursului postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,
participanţii la activitate apreciind în mod pozitiv nivelul de pregătire oferit de acesta.
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