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În perioada 14-16.11.2017 trei reprezentanţi ai Academiei de poliţie “Alexandru Ioan 

Cuza” din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră, respectiv, decanul facultăţii cms. şef 

prof. univ. dr. Sergiu Adrian VASILE, instructor principal de poliţie V drd. Ion Cristian 

CĂLEA şi cms. şef conf. univ. dr. Ileana Maria CHERSAN, au participat la proiectul 

Border and coast guard training delivery methodology - Train the trainers (Formarea 

formatorilor) activitate organizată de către Agenţia Frontex la Varşovia. 

Acest eveniment este al patrulea dintr-o serie de cursuri similare organizate în acest 

an de către Agenţia Frontex în scopul de a sprijini procesul de stabilire a unui mecanism de 

asigurare a calităţii pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi imbunătăţirea proceselor 

de formare; acest lucru va conduce la recunoaşterea şi validarea la nivel internaţional a 

calificărilor poliţiei de frontieră la nivel european. Prin extensie, Agenţia Frontex va fi 

recunoscută internanţional ca furnizor acreditat de formare şi pregătire şi de calificări 

recunoscute internaţional şi astfel va putea la rândul ei acredita alte academii naţionale şi 

centre de pregătire care vor furniza calificări bazate pe curicula comună şi a standardelor 

comune Frontex.  

Acest lucru nu se poate realiza decât prin concursul experţilor în formare, cărora 

Agenţia Frontex le propune elaborarea unui curs şi al unui manual specializat care să 

privească toate cerinţele furnizării de evenimente de formare acreditabile. Experţii au fost 

selectaţi şi invitaţi la acest eveniment pe baza participării ca formatori la Cursul Frontex de 

proiectare curiculară pentru cursurile poliţiştilor de frontieră din spaţiul UE în conformitate 

cu principiile proceselor de la Bologna (învăţământul superior) şi Copenhaga (învăţământ 

vocaţional) şi în acord cu specificul educaţional naţional, folosind Cadrul Calificărilor 

Sectoriale pentru poliţiştii de frontieră şi elaborarea programelor de pregătire bazate pe 

rezultatele învăţării, respectând principiile de bază ale integrării drepturilor fundamentale.  

La eveniment au fost prezenţi 8 participanţi din 6 ţări europene (Austria, Suedia, 

Finlanda, Spania, Portugalia şi România). Întâlnirea a fost condusă de dna. Amalia NIŢU  

manager de proiect în cadrul Unității de Pregătire a Agenției Frontex. 


