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Un reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, inspector de poliție drd. 

Andrada Elena ADAM din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră,  Departamentul Poliție de 

Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen, a participat în perioada 12-14.03.2018 la 

prima întâlnire de dezvoltare a conceptului și strategiei privind Curricula Comună de Pregătire a 

polițiștilor de frontieră - Programul de evaluare a interoperabilității, activitate organizată de 

Frontex în Varșovia, Polonia.  

La această întâlnire a participat și un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră Române, dna comisar șef Ioana Lucia Bordeianu din cadrul Școlii de Pregătire a Agenților 

Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea.  

Întrunirea a fost desfășurată sub coordonarea managerului de proiect dna. Iwona 

Frankowska și a sub managerului Seppo Turkia, consultat Frontex, cu participarea experților 

Cristoph Archan (Evaluare Schengen), Inge Lindsaar (IBM), Merle Kutser (Metode de evaluare), 

Iulian Iftode (IT). La întâlnire au fost prezenţi totodată 27 de reprezentanți din diferite țări. Țările 

invitate să ia parte la acest program sunt toate statele membre ale Uniunii Europene, statele asociate 

Schengen și statele cu care Agenția Frontex are acorduri de lucru și care au fost de acord să adere la 

implementarea Curriculei comune de pregătire de bază pentru polițiștii lor de frontieră. 

Întrunirea a avut drept scop stabilirea conceptului și a strategiei privind evaluarea 

interoperabilității între Statele Membre. Programul urmărește în primul rând evaluarea procesului 

de implementare și integrare a Curriculei Comune de pregătire de bază 2017 în sistemul de 

pregătire la nivel național și în al doilea rând evaluarea dezvoltării competențelor legate de 

interoperabilitate.  Acest tip de program s-a mai desfășurat anterior în perioada 2013-2015 atunci 

când studenții aflați în anul terminal au fost testați on-line. 

 


