MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”
COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE
S

OFERTĂ CURS
CSDP Orientation Course, Brussels 2018
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne
(CNAI) organizează sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), iunie 2018,
Cursul de Orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună. Colegiul
European de Securitate şi Apărare reprezintă cadrul cel mai înalt de pregătire la nivelul Uniunii
Europene, în domeniul Politicii Europene de Securitate şi Apărare.
Cursurile organizate sub egida ESDC reprezintă o componentă majoră a activităţilor de
instruire ale UE şi formează o parte a Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC). De la
înfiinţarea sa, în 2005, Colegiul European de Securitate şi Apărare (CESA) a oferit pregătire
comună personalului civil şi militar de la nivel UE şi a îmbunătăţit relaţiile profesionale şi
cooperarea în domeniul PSAC.
Cursanţii vor primi certificate de absolvire semnate de către Înaltul Reprezentant al UE
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Vice-preşedinte al Comisiei Europene, doamna
Frederica Mogherini.
1.Obiectivele cursului
- cunoaşterea contextului dezvoltării Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA);
- cunoaşterea şi înţelegerea Politicii Europene de Securitate şi Apărare, a rolului instituţiilor UE
în PESA precum şi a misiunilor şi operaţiunilor PESA;
- aprofundarea, în contextul PESA, a conceptului de rezilienţă şi fragilitate a statelor şi
societăţilor în situaţii post conflict şi o abordare integrată a conflictelor şi crizelor interne şi
externe precum şi a provocărilor hibride.
2. Grupurile ţinţă
- persoanele cu funcţii la nivel de conducere din instituţiile ce desfăşoară activităţi în domeniul
afacerilor interne sau în domenii relaţionate cu PESA sau experţi recunoscuţi de instituţiile de
provenienţă;
- persoane care pot fi implicate în exercitarea Preşedinţia Consiliului UE de către România.
- persoanele cu funcţii de nivel superior, implicate în procesul de legiferare, execuţie şi racordare
la mecanismele europene în domeniul afacerilor interne, din structurile parlamentare,
guvernamentale, neguvernamentale, instituţii, autorităţi publice şi societatea civilă.
- la acest curs, ESDC va invita să participe reprezentanţii tuturor statelor membre UE,
instituţiilor UE precum şi reprezentanţii statelor terţe (partenere UE).
3. Durata, frecvenţa şi modul de desfăşurare a cursului
- Durata cursului este de 4 săptămâni (28.05 – 29.06.2018) astfel:
- 3 săptămâni (28.05-18.06.2018) cursul se desfăşoară doar pe platforma online a ESDC,
potrivit tematicii din domeniu.
- perioada 25-29.06.2018 cursurile se desfăşoară la Brussels, fiind organizate în
parteneriat cu ESDC.
- cursul se desfăşoară în limba engleză fără a se asigura translaţie;
- prezenţa la curs este obligatorie la toate activităţile;
- la curs vor fi invitaţi experţi ESDC și din cadrul instituţiilor UE;
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4. Admiterea
- se va desfăşura, în perioada 24-25.05.2018, la Colegiul Naţional de Afaceri Interne şi va consta
în două etape:
- etapa eliminatorie:
- probă de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză la nivel de foarte bine;
- etapa de selecţie:
- interviu potrivit tematicii afişate;
4.1. Documentele necesare pentru înscriere la cursuri
- curriculum vitae (model european);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificat de căsătorie (original şi copie) - numai în cazul schimbării numelui;
- carte de identitate (original şi copie);
- diplomă bacalaureat (original şi copie);
- diplomă de licenţă sau echivalent (original şi copie), însoţită de foia matricolă (original
şi copie);
- certificat cazier judiciar (pentru candidații din afara Instituţiilor incluse în sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională);
- dosar plic.
4.2. Înscrierea candidaţilor
- Înscrierile şi depunerile dosarelor candidaţilor se fac zilnic în perioada 21-22.05.2018,
între orele 09.00-14.00, la sediul Colegiului Naţional de Afaceri Interne;
- Lista cadrelor care au primit aprobare de participare va fi trimisă la CNAI de către
structurile de resurse umane centrale ale inspectoratelor generale/similare până la
21.05.2018.
5. Costul cursului
- cheltuielile privind transportul internațional, masa şi cazarea cursanţilor sunt în
responsabilitatea acestora (25-29.06.2018);
6.Coordonatori curs
- Alin BODESCU, Secretariat ESDC;
- conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – Împuternicit Director CNAI. – director de curs;
- Asist.univ.dr. Adrian LĂZĂROAIA (moderator);
7. Diverse,contact
- detalii suplimentare la Secretariatul Colegiului, telefon 021.311.48.17, sau 021.317.55.23 int.17432,
cnai@academiadepolitie.ro
- cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ – 0744100230, catalin.andrus@academiadepolitie.ro;
DIRECTORUL
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