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PROGRAMUL DE SCHIMB CEPOL-FRONTEX
LA ACADEMIA DE POLIȚIE DIN REPUBLICA CIPRU
În perioada 24-28.06.2019 POPESCU Oana Andreea, lector universitar dr. în cadrul
Departamentului de limbi străine al Facultății de Poliție de Frontieră a participat la un schimb de
experiență la Academia de Poliție din Republica Cipru. Aceasta este a doua etapă a programului
comun de schimb Cepol-Frontex 2019 la care participă Facultatea de Poliție de Frontieră după vizita
de lucru desfășurată în perioada 02-07.06.2019 de domnul POLYVIOS Poliviou, specialist în
cadrul Departamentului de Imigrări la Aeroportul din Larnaca la Academia de Poliție “Al.I.Cuza”
din România.
Activitatea a constat în vizite de lucru, dezbateri cu cadrele și studenții Academiei de Poliție
din Cipru, vizitarea campusului, întrevederi cu reprezentanți ai conducerii Academiei.
Programul a inclus de asemenea vizite de lucru la Inspectoratul General pentru Imigrări din
Nicosia, unde domnul director, comisar șef Jakovos Jakovou și domnul director administrativ,
Inspector principal Dimitris Dimitriou au prezentat structura IGI, atribuțiile și mandatul unui ofițer
de imigrări cât și statistici legate de solicitările de azil și vizele acordate turiștilor din țări UE și terțe.
Ofițerul roman a vizitat și linia de demarcație dintre Republica Cipru și teritoriul cipriot aflat
sub ocupație turcă, zona tampon controlată de misiunea Națiunilor Unite. La sediul ONU, ofițerului
român i s-au prezentat atât mandatul misiunii și specificitățile activităților de colaborare cu forțele
de poliție locală, cât și particularitățile controlului documentelor la trecerea acestei linii de
demarcație.
Vizita de lucru a continuat cu Direcția Teritorială Imigrări din Limassol, cu sediul Gărzii de
Coastă și al Poliției Marine unde ofițerului român i s-au prezentat procedurile, echipamentul din
dotare, sistemul de control și supraveghere radar și activitățile de control al documentelor
desfășurate în portul privat Limassol și Saint Rafael.
Comisarul de poliție POPESCU Oana Andreea a vizitat punctele de control sosiri-plecări din
cele două aeroporturi din Republica Cipru, Larnaca și Pafos, unde a purtat discuții cu ofițerii
specialiști în controlul pașapoartelor și i s-a făcut o prezentare a structurii, a activităților pe care
poliția le desfășoară la aeroport, a echipamentului utilizat, a chioșcurilor electronice de control, a
eficienței acestora și a vocabularului în limba engleză necesar desfășurării activităților de control al
documentelor. La sediul teritorial al Direcției Imigrări din Pafos ofițerului român i s-au explicat
provocările cu care se confruntă un ofițer de poliție care are în același timp și atribuții în legătură cu
procedura de imigrare, de înregistrare a solicitărilor de azil, de emitere de permise de muncă și de
control al documentelor. Ofițerul român a asistat la controlul documentelor la sosirea vapoarelor în
portul din Pafos și a purtat discuții legate de vocabularul în limba engleză util desfășurării
activităților de control al documentelor. În data de 27.06.2019 comisarul de poliție POPESCU Oana
Andreea a vizitat Inspectoratul de Poliție din Paralimni, a punctului de trecere Derynia și zona
tampon maritimă între Republica Cipru și teritoriul cipriot aflat sub ocupație turcă.
Activitatea s-a bucurat de susținerea conducerii Academiei de Poliție și a Inspectoratului
General Imigrări din Cipru, de aprecierea colegilor polițiști ciprioți și a comisarului de poliție dr.
POPESCU Oana Andreea, care urmează să disemineze bunele practici cu ofițerii români.

