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În perioada 27-31.01.2020, în Varșovia, Polonia, s-a
desfășurat cel de-al cincilea grup de lucru privind Dezvoltarea
programului de pregătire pentru corpul permanent de
polițiști de frontieră și gardă de coastă (Categoria 1).
La această activitate, Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” a fost reprezentată de doamna inspector principal
de poliție Andrada Elena ADAM din cadrul Facultății de
Poliție de Frontieră, Departamentul Poliție de Frontieră,
Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen.
Programul de pregătire pentru corpul permanent de
polițiști de frontieră și gardă de coastă Categoria 1 a fost
lansat la data de 02 Octombrie 2019, având la bază
Curriculumul comun de pregătire de bază pentru polițiștii de
frontieră și gardă de coastă, varianta 2017 (CCC- 2017). În
urma lansării acestuia a început dezvoltarea pachetului ce conține materialele de pregătire aferente
Programului, activitate ce are ca termen de finalizare sfârșitul lunii aprilie 2020.
Scopul principal al acestui Program de pregătire îl reprezintă asigurarea competențelor necesare
membrilor corpului permanent pentru a-și putea exercita sarcinile într-o manieră unitară indiferent de
zonă operațională a detașării, respectând drepturile fundamentale.
Programul de pregătire este împărțit în șase module pentru a facilita implementarea acestuia în
instituțiile de formare din statele membre. Fiecare modul are cerințe specifice de instruire, iar durata și
numărul de lecții sunt definite. Instruirea poate fi realizată într-o singură țară sau în țări diferite, în
funcție de capacitatea disponibilă a unităților de cazare.
Pentru implementarea Programului de pregătire a fost dezvoltat Manualul de implementare a
Programului de pregătire pentru Categoria 1, document ce conține denumirea modulelor, a capitolelor
precum și rezultatele învățării aferente. Prima fază de testare a acestui Program de pregătire este
planificată să înceapă la data de 1 mai 2020.

