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MEETING OF THE ESDC EXECUTIVE ACADEMIC BOARD
3 September 2020, Brusselss, Belgia

În data de 03.09.2020, a fost organizată şedinţa Comitetului Academic Executiv al Colegiului
European de Securitate şi Apărare (ESDC), eveniment la care a participat domnul comisar șef de poliție
conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ, împuternicit rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
în

calitate

de

membru

al

Comitetului Executiv al ESDC.
Ședința a fost condusă de domnul
Dirk Dubois, directorul ESDC, la
această activitate participând, în
calitate de

invitat, și domnul

ambasador Sorin DUCARU care
din iunie 2019, îndeplinește funcția
de Director al European Union
Satellite Centre.
Având în vedere contextul actual referitor la măsurile de prevenire a infectării cu noul virus
COVID-19, modalitatea de participare la eveniment a fost online, în sistem videoconferință, unde la
punctul unu al ordinii de zi Raport anual privind
activitățile ESDC pentru anul universitar 2019-2020, a
fost prezentat Raportul de evaluare ESDC / 2020/127
pentru cursul “Pre-deployment Training for CSDP
Missions and Operations” (cursul de pregătire înaintea
detaşării în misiuni şi operaţiuni în domeniul Politicii de
Securitate şi Apărare Comună a UE), fiind primul curs
organizat în sistem digital la nivelul UE de către ESDC după momentul luării decizie de suspendare a
activităților de pregătire cauzată de pandemia actuală.

În acest sens, a fost subliniat rolul de pionierat al Academiei de Poliție prin Colegiul Național
de Afaceri Interne privind noi metode și forme de desfășurare a activităților de pregătire la nivel UE a
personalului statelor membre în domeniul PESA.
Ordinea de zi a ședinței a inclus și punctele Programul academic ESDC 2021 și Rețea ESDC,
în care au fost analizate angajamentele primite de la statele membre cu privire la cursurile oferite ca
parte a programului academic ESDC în anul calendaristic 2021 și extinderea rețelei ESDC prin
includerea de noi membri.
Ca urmare a situației actuale existente referitoare la măsurile de prevenire a infectării cu noul
virus COVID-19, pentru buna desfăşurare a evenimentelor organizate sub egida ESDC, la nivelul
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, a fost dezvoltat și perfecționat sistemul digital care
facilitează derulare activităților specifice planificate, atât în ceea ce privește activitățile de pregătire la
nivel național, cât și la nivel european.

