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Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” prin Facultatea de Poliție de Frontieră a 

găzduit în data de 16.10.2018 o activitate ce s-a desfășurat sub egida Masteratului European în 

Managementul Strategic al Frontierelor (European Joint Masters’ in Strategic Border 

Management), program de studii coordonat de Agenția Frontex.  

La deschiderea evenimentului a participat rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan 

Cuza” dl. Comisar șef de poliție, Prof.univ.dr. Adrian IACOB care a mulțumit reprezentanților 

Frontex pentru organizarea evenimentului în România și totodată, a ținut să sublinieze importanța 

activităților desfășurate de reprezențanții Facultății de Poliție Frontieră în colaborarea cu Unitatea 

de Pregătire din cadrul agenției Frontex.  
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Din partea Agenției Frontex au participat Viktorijia POKULE – manager de proiect în 

cadrul Frontex, Iulian Stefan IFTODE – coordonator IT Frontex, Helga BIRO – Frontex, Vasiliki 

LAZOU - Frontex  și Lars Andreas LINDSTOEL în calitate de absolvent al programului de 

masterat și speaker din partea Norvegiei. Activitatea a fost gestionată de domnul comisar-şef de 

poliţie, prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, Decanul Facultății de Poliție de Frontieră din cadrul 

Academiei de Poliție.  

Activitatea s-a desfășurat în sala Colegiului Național de Afaceri Interne unde a fost pregătită 

din punct de vedere tehnic transmisia în direct on-line (live streaming-ul) a dezbaterii publice cu 

privire la programul de masterat și a unor aspecte de noutate ale conceptului de management 

integrat al frontierelor Uniunii Europene. La eveniment au participat studenții anului III OSP din 

cadrul Facultății de Poliție de Frontieră și invitați din cadrul facultăților Academiei de Poliție. 

Transmisia video a început la ora 11:00, iar ca audiență on-line au fost prezente state membre și 

reprezentanți ai mai multor agenții europene în special din cadrul unităților de training și cercetare. 

După deschiderea oficială, managerul de proiect dna. Viktorijia POKULE a dat cuvântul 

domnului comisar-şef de poliţie, prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, Decanul Facultății de 

Poliție de Frontieră care a avut o scurtă intervenție având o dublă calitate, aceea de coordonator al 

pregătirii polițiștilor de frontieră în cadrul Facultății, cât și calitatea de profesor asociat în cadrul 

Masteratului European în Managementul Strategic al Frontierelor (European Joint Masters’ in 

Strategic Border Management). 

Următorul moment al evenimentului a cuprins prelegerea d-lui Lars Andreas 

LINDSTOEL cu privire la aspectele de noutate ale conceptului de management integrat în cadrul 

Uniunii Europene. Reprezentantul Norvegiei, în calitate de absolvent al programului de masterat,  a 

dorit să facă și anumite precizări cu privire la oportunitățile de dezvoltare și cooperare pe care le 

oferă acest masterat. La finalul prelegerii studenții prezenți în sala au adresat întrebări cu privire la 

tema prezentată, dar și cu privire la aspecte relevante din cadrul masteratului coordonat de Frontex. 

 Activitatea a fost considerată un real succes atât de către reprezentanții Frontex cât și din 

partea tuturor celor prezenți. Evenimentul a adus un plus de vizibilitatea Academiei de Poliție în 

calitate de Academie Parteneră Frontex. 

 


