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În perioada 11-15 septembrie 2017, doi reprezentanţi ai Academiei de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră, cms.-şef prof. 

univ. dr. Sergiu-Adrian VASILE, Decanul Facultății Poliție de Frontieră şi cms.-şef 

lect. univ. dr. Andreea CĂLUGĂRIŢĂ, au participat la Cursul româno-german 

17|28: “Refugiații în Europa și Acordul Schengen”, activitatea aflată sub egida 

Centrului de formare IBZ Gimborn (Germania) în cooperare cu IPA - Secția Română. 
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Acest eveniment a făcut parte din oferta de cursuri internaționale și bilaterale 

organizate de Centrul de formare Gimborn în cooperare cu experți ale diverselor 

poliții europene și s-a aflat la cea de-a treia ediție a sa. În acest context, participanţii 

au avut posibilitatea de a participa la manifestări de formare continuă, prin audierea 

de prelegeri și implicarea activă în dezbateri pe teme actuale ale muncii polițienești.  

În cadrul acestui eveniment, reprezentaţii Facultăţii de Poliţie de Frontieră ai 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, au avut obiective clar definite, primul 

având calitatea de formator pe durata a două sesiuni desfășurate în zile distincte, iar al 

doilea fiind translator simultan și consecutiv pe întreaga perioadă a desfășurării 

seminarului. 

Cursul 17|28 organizat la Centrul de formare Gimborn a dezbătut, prin 

expunerea cazurilor Germaniei și ale României, aspecte juridice și economice (legea 

cetățeniei, procesul de integrare, actele normative incidente la azil și regimul 

străinilor, problema migrației ilegale, permanente ori sezoniere), precum și 

provocările sociale (referitoare la religie, sex, educație, xenofobie ș.a.) conturate pe 

parcursul gestionării numărului masiv de refugiați. Astfel, condițiile-cadru juridice la 

nivelul Uniunii Europene, deciziile, problemele din sfera politicilor migratorii și 

entitățile cu atribuțiuni în domeniu (Acordul Schengen, Agenția Frontex, refugiații 

din bazinul mediteranean) au fost prezentate în sesiuni didactice de peste 3 ore, 

supuse ulterior dezbaterilor. 

 La eveniment au fost prezenţi 41 participanţi din România și Germania, cei 33 

membri ai delegație române având în componență: 2 organizatori, 2 formatori, 2 

translatori și 27 cursanți. Pe parcursul celor 5 zile de seminar, participanții au 

beneficiat de experiența formatorilor implicați, menționați aici în ordinea 

prezentărilor acestora: Volker Kraja (politolog, Germania), prof.univ.dr. Sergiu-

Adrian Vasile (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, România), lector univ. 

dr. Natalia Sabadas (SCJS și Universitatea din Southampton, Marea Britanie), cms.-

șef Marin Aurelian (Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, România), 

prof.univ.dr. Bode (Facultatea de Administrație Publică din Renania de Nord-

Westfalia, Germania) și Markus Lorenscheidt (Poliția Federală din Potsdam). 

Din punct de vedere metodologic și didactic, s-a apelat la: prelegere interactivă, 

dezbatere și lucru în grupe. Astfel, participanţii au asistat la prezentări, au formulat 

întrebări și răspunsuri pe subiect și au lucrat în echipe pe studii ipotetice de caz, fiind 

încurajaţi să discute problemele din perspectiva naţională şi europeană, să acorde şi 

să accepte feedback din partea colegilor şi a formatorilor, de o manieră constructivă. 

Limbile de lucru au fost germana și româna, asigurându-se translaţie pe parcursul 

celor 6,5 ore zilnice de seminar. 

Cursul a fost evaluat ca fiind salutar din punct de vedere a inițiativei și 

conținutului, participanţilor facilitându-se astfel o aprofundare a tematicii, ei 

dezvoltându-și, inclusiv prin această modalitate, un “limbaj” comun interoperațional, 

în context naţional și european. 
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