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Deschiderea cursului postuniversitar „Managementul Afacerilor Interne”,
seria octombrie 2019 – februarie 2020

Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează cursul postuniversitar „Managementul
Afacerilor Interne”, seria octombrie 2019 – februarie 2020, pentru formarea competenţelor manageriale
de nivel II – managerial tactic. În cadrul cursului sunt înmatriculați reprezentanți ai instituțiilor de ordine
publică, siguranță națională și apărare, structurilor parlamentare, administrației de stat și societății civile.
În data de 28.10.2019 a avut loc
deschiderea cursului, la care au
participat
reprezentanți
ai
conducerii Ministerului Afacerilor
Interne, Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” și
reprezentanți
ai
profesorilor
colaboratori și experților invitați.
Domnul comisar șef conf.univ.dr.
Cătălin Andruș - Directorul CNAI,
a deschis activitatea subliniind
importanța organizării acestui
program de studii în vederea
dobândirii cunoștințelor de specialitate necesare accederii la programul postuniversitar pentru formarea
competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic.
Printre obiectivele cursului se regăsesc: dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul afacerilor
interne la nivel naţional şi european, dezvoltarea capacităţii de gestionare a problematicii afacerilor interne
în sfera de activitate a cursanţilor, dezvoltarea unui management performant în sfera afacerilor interne, pe
plan naţional şi european, organizate într-un sistem modular interactiv, coroborate cu activitățile de
documentare care ajută la completarea
și aprofundarea cunoștințelor dobândite
la sala de curs.
Activitatea a continuat cu
prezentarea mesajului de susținere a
activităților organizate în cadrul
Colegiului Național de Afaceri Interne,
de către Rectorul Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza”, doamna
comisar șef prof.univ.dr. Veronica
Stoica și felicitarea participanților
pentru dobândirea calității de cursant
CNAI.

Cursanții au avut șansa deosebită de a beneficia de prezența domnului comisar șef de poliție Geani
Cătălin Nica – Secretar General Adjunct al MAI, care a transmis sprijinul conducerii Ministerului
Afacerilor Interne, în derularea programelor CNAI, dar și felicitări cursanților în calitate de beneficiari ai
acestor programe de pregătire.
Conform programului deschiderii cursului,
domnul comisar șef de poliție Geani Cătălin
Nica, a susținut o prelegere cu tema
Preocupări actuale ale MAI pentru
consolidarea cadrului legislativ privind
statutul polițistului și impactul asupra
securității cetățeanului, care a generat
dezbateri interactive având în vedere
contextul actual în domeniul ordinii publice
și siguranței naționale.
Cu această ocazie, au fost prezentate
principalele elemente ale Legii 192 / 2019
privind modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice care a fost investită cu putere executorie prin
promulgarea de către Președintele României pe data de 25 octombrie 2019 și publicată în Monitorul Oficial
0868 din 28 octombrie 2019.
Domnul comisar șef de poliție Geani Cătălin Nica a evidențiat faptul că, actul normativ instituie
reguli clare şi transparente privind exercitarea atribuțiilor polițiștilor din Poliția Română și Poliția de
Frontieră Română, ce sunt însoțite și de garanțiile necesare pentru respectarea drepturilor cetățeanului.
Reprezentantul cadrelor didactice
asociate ale CNAI, comisar șef de
poliție prof.univ.dr. Sergiu Vasile
(Decanul Facultății de Poliție de
Frontieră), a prezentat felicitări
cursanților și a transmis susținerea
și
disponibilitatea
cadrelor
didactice în parcurgerea cu succes
a tuturor activităților didactice
planificate în cadrul programului
de studii.

