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Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI), din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan
Cuza”, organizează, în perioada 8-16 iunie 2020, Cursul de Instruire Pre-dislocare pentru misiuni și
operații în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene (Pre-Deployment
Training for CSDP Missions and Operations), desfășurat sub egida Colegiului European de Securitate
și Apărare (CESA).
Activitatea este inclusă în calendarul CESA pentru anul 2020, CNAI organizând programe de
pregătire premergător dislocării în misiuni și operații PSAC începând cu anul 2017, fiind prima instituție
de pregatire din România care a inclus în oferta educațională acest tip de curs derulat în conformitate cu
Politica Uniunii Europene de Instruire pentru PSAC (EU Training Policy for CSDP).

Începand

cu

anul 2017, absolvirea cursului specific este obligatorie pentru toate categoriile de personal dislocat în
misiuni și operații PSAC, respectiv personal detașat de statele membre ale Uniunii Europene sau
personal contractat direct de către misiune.
Cursul de instruire Pre-dislocare își propune să crească eficacitatea misiunilor și operațiilor
PSAC prin dobândirea de către personalul, care urmează a fi dislocat, a cunoștințelor și abilităților
necesare pentru participarea la misiune, scopul final reprezentând, îndeplinirea de către misiunile și
operațiile PSAC a mandatului încredințat de către Consiliul UE.
Programat inițial să se desfășoare la sediul CESA, la Bruxelles, cursul va avea loc în totalitate,
în format interactiv online, în contextul generat de pandemia COVID-19. Fiind primul curs 100% online
(potrivit curriculei, programul de instruire prevede prelegeri, dezbateri, discuții și întâlniri directe cu
experții care gestionează misiunile și operațiile PSAC în cadrul structurilor privind managementul
crizelor din Bruxelles, fiind pentru prima oară când toată această activitate pre-dislocare organizată de
ESDC, începând cu anul 2014 se muta online), instruirea se va desfășura prin intermediul platformei de
învățământ la distanță ILIAS a CESA, care este gazduită la București de Universitatea Nationala de

Aparare „Carol I”. Materialele de curs (prezentări, manuale în format digital, clipuri video, simulări
asistate de computer, secvențe tematice, exerciții pe baza unor situații fictive inspirate din realitate) sunt
încărcate pe platforma ILIAS și sunt accesate zilnic de către cursanți – personal deja selectat în vederea
dislocării în misiunile și operațiile PSAC. Lectorii provenind în special de la structurile de management
al crizelor din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Bruxelles, vor interveni prin
sesiuni interactive, prin intermediul serviciilor de instruire la distanta (ex. WebEx).
La începutul sesiunii de cursuri, participanții vor lua cunoștință de programele desfășurate la
nivelul CNAI, respectiv la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” în domeniul instruirii pentru misiuni și
operații în cadrul PSAC.
Trebuie menționat faptul că programul de instruire organizat de CNAI la Bruxelles, în perioada
8-16 iunie 2020, se desfășoară în contextul aniversării a 15 ani de la înființarea CESA. De asemenea,
subliniem faptul ca din partea CESA, cursul este gestionat de către un cadru al Academiei de Poliție „Al.
I. Cuza”, domnul comisar-șef de poliție, dr. Adrian LĂZĂROAIA, care își desfășoară activitatea în
cadrul Colegiului European, în calitate de expert național detașat, începând cu luna august 2019.
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” sprijină activitatea CESA, începând cu anul 2012, de la
momentul în care CNAI a devenit membru al rețelei CESA, care cuprinde în prezent peste 130 de
membri provenind din statele membre UE și ale partenerilor asociați.
Cu acest prilej, ținem a mulțumi partenerilor nostri europeni pentru profesionalismul de care au
dat dovadă de-a lungul timpului și să le urăm mult succes în activitățile întreprinse în viitor.

Happy Anniversay ESDC-15!
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