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În data de 7 Noiembrie 2019, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a organizat prin
intermediul Facultății de Poliție de Frontieră o vizită de lucru a unei delegații din cadrul Agenției
Frontex. Delegația din partea Agenției Frontex a fost constituită din Directorul Unității de Pregătire,
domnul Edgar BEUGELS, și șefa Sectorului de Pregătire Operațională, doamna Olga VERBONCU.
Activitatea găzduită de Academia de Poliție“Alexandru Ioan Cuza” a fost coordonată de către
Decanul Facultății de Poliție de Frontieră, comisar șef de poliție prof. univ.dr. Sergiu Adrian VASILE
și de doamna inspector principal de poliție drd. Andrada ADAM.
Rectorul Academiei de Poliție, doamna comisar șef de poliție prof. univ. dr. Veronica STOICA
a urat bun venit oaspeților și adresat câteva cuvinte, subliniind importanța continuării relațiilor de
cooperare și colaborare dintre cele două instituții prin participarea reprezentanților în cadrul proiectelor
comune desfășurate în domeniul pregătirii. Decanul Facultății de Poliție de Frontieră a realizat o
prezentare ce a inclus informații referitoare la sistemul de învățământ aferent domeniului Ordine
Publică și Siguranță Națională și programele desfășurate la nivelul instituției, numărul de studenți,
cadrele didactice ce își desfășoară activitatea la nivelul Facultății, spațiile de cazare și dotările puse la
dispoziție pentru realizarea pregătirii. Informațiile furnizate prin această prezentare au fost reliefate
printr-un tur al instituției unde au fost prezentate sălile de predare cu echipamentul aferent,
laboatoarele, sălile de sport, bazinul de înot, spațiile de cazare etc.

Ulterior, delegația a efectuat o vizită de lucru în cadrul Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră în vederea identificării de noi oportunități de dezvoltare a viitoarelor programe de pregătire,
drept pentru care în a doua parte a zilei delegația însoțită de reprezentanții Academiei de Poliție au
efectuat o vizită la sediul instituției sus-menționate.
În cadrul acestei vizite a fost realizată o scurtă prezentare a Centrului Operational de Comandă,
urmată de prezentarea doamnei chestor de poliție Ionela Roman, directorul Direcției Resurse Umane,
referitoare la unitățile de pregătire din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și dotările
aferente acestora pretabile a găzdui pregătirea corpului permanent de polițiști de frontieră și gardă de
coastă la nivel european.
Activitatea a fost considerată un real succes atât de către reprezentanții Frontex, cât și de cei
angrenați în această activitate și a adus un plus de vizibilitate Academiei de Poliție în calitate de
Academie Parteneră Frontex, reiterând strânsa colaborare cu această Agenție europeană.

