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CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
ŞI STUDII POSTUNIVERSITARE
Deschiderea cursului postuniversitar
„Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste
în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”
seria aprilie - iunie 2019
Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”,
prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare organizează, în
perioada aprilie - iunie 2019, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor
teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”, curs ce formează competenţe profesionale în
domeniul protecției împotriva actelor teroriste cu utilizarea substanțelor C.B.R.N.E.
În data de 08.04.2019, la sala Colegiului
Naţional de Afaceri Interne, a avut loc
deschiderea cursului, la care au participat
reprezentanți ai conducerii Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cadre didactice
de specialitate din cadrul instituţiei şi invitaţi
precum: domnul comisar-șef de poliție Lucian
IVAN – șeful Serviciului Management Date și
Informații din cadrul Direcţiei Generale
Management
Operaţional
din
cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, domnul colonel
(r), specialist CBRNE - Claudiu BRATU.

Momentul deschiderii a fost marcat de către prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, doamna comisar șef prof.univ.dr. Veronica Stoica, care a transmis mesajul de susținere din
partea conducerii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru desfășurarea tuturor
activităților din cadrul cursului.

Directorul Colegiului Naţional de
Afaceri Interne, domnul conf.univ.dr. Cătălin
Andruş şi şeful Centrului pentru Promovarea
Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare,
conf.univ.dr. Viorel Velişcu au prezentat
invitaţii şi cadrele didactice ale cursului şi i-au
invitat să adreseze câteva cuvinte cursanţilor.
Invitaţii au evidenţiat importanţa cursului,
insistând pe necesitatea dobândirii de către
cursanţi a cunoştinţelor referitoare la
substanțele chimice, biologice, radiologice,
nucleare și explozive (CBRNE) utilizate sau cu
potențial de a fi utilizate în acte teroriste, dar şi
pe cunoașterea legislației și a strategiilor
naționale și europene în domeniul protecției
împotriva actelor teroriste cu utilizarea
substanțelor CBRNE.

În intervenţia sa, domnul conf.univ.dr.
Cătălin Andruş - Directorul Colegiului
Naţional de Afaceri Interne a menţionat că
vizitele itinerante programate în cadrul cursului
vor avea menirea de a dezvolta capacitatea
profesională a cursanţilor de a pune în aplicare
rezultatele cercetării științifice, în vederea
soluționării problemelor cu care se confruntă
structurile operative, care au responsabilități de
prevenire și/sau combatere a actelor teroriste cu
utilizarea substanțelor CBRNE.
Cursanţii au fost felicitaţi pentru iniţiativa de a participa la un curs ce are printre obiective,
cunoașterea atribuțiilor și responsabilităților instituțiilor/structurilor de ordine și siguranță publică în
cazul actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE.
În partea a doua a activităţii, domnul
conf.univ.dr. Viorel Velişcu a realizat o scurtă
prezentare a Centrului pentru Promovarea
Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare,
respectiv a cursului „Prevenirea și limitarea
efectelor acțiunilor teroriste în care se
utilizează substanțe C.B.R.N.E.” - disciplinele
şi graficul de desfăşurare a cursului.

