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ABSOLVIREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR
„Managementul Strategic al Afacerilor Interne”,
seria martie – iulie 2019
În data de 17.07.2019, s-a desfăşurat examenul de certificare a competenţelor profesionale
din cadrul programului postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, organizat
de către Colegiul Național de Afaceri Interne în perioada martie-iulie 2019.
La festivitatea de închidere a cursului, alături de dl. cms.șef, conf.univ.dr. Cătălin
ANDRUȘ – Director CNAI, a fost prezentă doamna comisar şef de poliţie prof.univ.dr. Natalia
Veronica STOICA – împuternicit Rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care a
transmis cursanţilor felicitări cu prilejul finalizării cursului şi un mesaj de încurajare cu privire la
examenul de certificare a cunoştinţelor, evidenţiind importanţa absolvirii acestui curs în pregătirea
profesională continuă individuală.

Activitatea s-a bucurat de prezenţa deosebită a
domnului prof.univ.dr. Mihai Bădescu, profesor
asociat în cadrul cursului ”Managementul Strategic al
Afacerilor Interne”.
Absolvenții programului postuniversitar sunt
ofiţeri cu funcţii de conducere de nivel superior din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, personal de conducere din cadrul
administraţiei de stat, precum şi reprezentanţi ai
societăţii civile.
Programul de studii este rezultatul preocupărilor
constante la nivelul MAI în formarea competenţelor profesionale manageriale de nivel strategic în
domeniul afacerilor interne, într-un sistem interactiv de organizare şi desfăşurare a procesului de
învăţământ.
Cursul a cuprins atât activități desfășurate la sala CNAI prin prelegeri interactive despre
temele propuse, relevante în contextul actual, având ca obiectiv general aprofundarea cunoştinţelor
din domeniul afacerilor interne, a problematicii gestionării acestora, cât și activități itinerante și de
documentare la instituțiile partenere cu atribuții relevante pentru domeniul afacerilor interne.
În cadrul cursului, au fost desfășurate activități itinerante la instituții partenere de la nivel
național (Administrația Prezidențială, Guvern, Parlament, Instituții și structuri MAI, Instituții ale
administrației de stat, Universități partenere) dar și la nivel internațional (Sediul NATO Brussels
sau la nivelul instituțiilor Uniunii Europene).
Cursanţii au parcurs cu succes cele două probe planificate, proba scrisă şi proba practică,
devenind astfel absolvenți ai cursului pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III –
managerial strategic.

Dorim absolvenților o carieră frumoasă și multe realizări profesionale deosebite, în
speranța că acestea se vor traduce intr-un management performant al instituțiilor și structurilor de
stat din domeniul afacerilor interne.

