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- 23 – 28.05.2016 – 
 

 Participare la călătoria de studii şi documentare la instituŃii ale UE şi  
NATO şi  la „Cursul introductiv în domeniul securităŃii”, organizat sub  

  egida Colegiului European pentru Securitate şi Apărare (CESA)  
 

În perioada 23-28.05.2016 s-a desfăşurat la Bruxelles/Belgia călătoria de studii 

şi documentare la instituŃii ale UE şi NATO, a cursanŃilor participanŃi la programul 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Probleme actuale ale 

securităŃii naŃionale”. 

Un aspect important al activităŃii l-a reprezentat organizarea de către Colegiul 

NaŃional de Apărare sub egida Colegiului European pentru Securitate şi Apărare  a 

„Cursului introductiv în domeniul securităŃii”. Pe parcursul perioadei de desfăşurare 

au avut loc şi vizite documentare la Comandamentul NATO, Parlamentul European, 

Comisia Europeană şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniul politicii externe şi de 

securitate şi apărare europene cu sediul la Bruxelles. 

Participarea la activitate a reconfirmat poziŃia României şi a Armatei României 

ca partener activ la dezvoltarea cooperării în domeniul apărării şi a învăŃământului 

militar în concordanŃă cu cele mai noi tendinŃe şi cerinŃe în domeniul Politicii Comune 

Externe şi de Securitate/Politicii Comune de Securitate şi Apărare şi a oferit 

posibilitatea conectării directe a reprezentanŃilor Colegiului NaŃional de Apărare la 

aspecte considerate, în contextul problematicii actuale, de maximă importanŃă la 

nivelul UE, în domeniul apărării şi securităŃii comune.  

Desfăşurarea activităŃilor în acest format a asigurat oportunitatea unică pentru 

cursanŃii români de a interacŃiona cu experŃi militari şi civili din instituŃiile europene 

de la Bruxelles, asigurând totodată avantajul unui dialog direct şi menŃinerii ulterioare 

a unui canal de comunicare privind noile politici şi concepte emergente în cadrul UE 

şi NATO. 
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Implicarea, nivelul de o înaltă Ńinută academică al discuŃiilor pe timpul 

dezbaterilor, precum  şi  rezultatele obŃinute de către cursanŃii Colegiului NaŃional de 

Apărare au fost apreciate în mod deosebit de către conducerea CESA. 
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