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În perioada 20-22.09.2017, Rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”,
dl. Cms. șef Prof.univ.dr. Daniel-Costel TORJE și Decanul Facultății de Poliție de
Frontieră, dl. Cms. șef Prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, au participat la Conferința
executivă a rectorilor Academiilor Partenere Frontex (Head of Partnership Academies
Executive Conference), eveniment organizat de Agenția Frontex la Zagreb – Croația.
Alături de reprezentanții Academiei de
Poliție au participat din partea Poliţiei de Frontieră
Române, dl. Cms. șef de poliţie Cornel Marinel
BOIȚ, Șef Catedră Pregătire Specifică din cadrul
Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de
Frontieră “Avram Iancu” Oradea și dna. Inspector
principal de poliție Ana-Maria COSTEA, Ofițer
specialist în cadrul Direcției Resurse Umane Serviciul Formare Inițială și Continuă din cadrul
Inspectoratului General al Politiei de Frontieră
Române. Este pentru prima dată când Frontex
reunește toți factorii de decizie de la nivelul
Academiilor și instituțiilor de învățământ
partenere Frontex în cadrul unei activități
organizate sub egida Unității de Pregătire a
Agenției. Intitulată ”Cooperarea în contextul
noului concept de Academii Partenere Frontex”
conferința a avut ca scop reiterarea parteneriatului
cu Agenția și consolidarea relațiilor cu noi
instituții care vor face parte din această rețea.
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Întrunirea a debutat cu discursul domnului
Berndt KOERNER, Director executiv adjunct al
Agenției, fiind urmat de cel al domnului Davor
BOZINOVIC, ministrul de interne al Republicii
Croația.
Pe parcursul întâlnirii, discuțiile au fost
prezidate și moderate de către domnul Henrik
WARNHJELM, șeful Unității de Pregătire
Frontex (TRU) și managerii de proiecte din cadrul
aceleiași unității a Frontex. Au fost prezentate și sau purtat discuții pe marginea următoarelor
subiecte: Strategia Frontex în domeniul pregătirii
și portofoliul activităților planificate pentru anul
2018; Planul de cooperare în cadrul rețelei de
Academii Partenere Frontex; Domenii de
cooperare în cadrul noii rețele de Academii
Partenere Frontex; Dezvoltarea și implementarea
proiectului privind standardele educaționale.
În cadul întâlnirii, membrii rețelei
Academiilor Partenere (în acest moment rețeaua
este formată din 34 de Academii din 22 de State
Membre) au fost încurajați să relaționeze direct și
să își acorde sprijin reciproc, să colaboreze și
împărtășească bune practici și strategii în vederea
dezvoltării și armonizării
instrumentelor de
pregătire existente la nivelul fiecărei autorități.
Începând cu anul 2017, Frontex a lansat invitația
ca toate Statele Membre interesate să se alăture
noului concept de Academie Parteneră Frontex,
accentul urmând a fi pus, în special, pe cooperarea
între Academiile Partenere care fac parte din
această rețea.
Un
moment
marcant
în
cadrul
evenimentului a fost ceremonia oficială de
inaugurare a noii rețele de Academii Partenere,
prezidată de conducerea Agenției Frontex. Cu
această ocazie au fost înmânate plachete și
diplome, certificând statutul de Academie
Parteneră Frontex (Frontex Partnership Academy).
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” prin
Facultatea de Poliție de Frontieră a reprezentat
permanent un partener de încredere în relația cu
Agenția Frontex, atât prin găzduirea de activități
de pregătire (peste 40 de întâlniri organizate în
perioada 2011-2017), cât și prin participarea
experților în dezvoltarea proiectelor de pregătire a
autorităților de frontieră de la nivelul statelor
membre.
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