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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD DAY

 ZIUA EUROPEANĂ A AUTORITĂȚILOR DE FRONTIERĂ ȘI A GĂRZILOR DE 

COASTĂ Sopot, POLONIA  |  24 mai 2018

În data de 24.05.2018 Rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, dl. cms. șef de 

poliţie prof.univ.dr. Adrian IACOB alături de dl. cms. șef de poliţie prof.univ.dr. Sergiu Adrian 

VASILE,  decanul Facultății de Poliție de Frontieră au luat parte la Ziua europeană a autorităților de 

frontieră și a gărzilor de coastă (European Border and Coast Guard Day) eveniment desfășurat în 

Sopot, Polonia. 

Acest eveniment anual Frontex a fost cunoscut anterior ca Ziua europeană a polițiștilor de 

frontieră. Noul nume al conferinței reflectă mandatul extins al agenției și rolul său sporit în gestionarea 

frontierelor terestre și maritime la nivel european. În acest an, pentru a evidenția noile responsabilități 

ale Agenției, care includ acum funcțiile de gardă de coastă, întâlnirea a ales ca locație orașul Sopot și 

totodată a adus în premieră pentru participanți un exercițiu naval complex desfășurat de Garda de 

Coastă a Poloniei. 
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 Printre invitații din cadrul activității s-au numărat reprezentanți la nivel înalt ai Comisiei 
Europene, autoritățile de supraveghere a frontierelor și de coastă din toate statele membre ale UE, șefii 

tuturor agențiilor UE și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Ziua europeană a autorităților de 

frontieră și a gărzilor de coastă a oferit anul acesta o nouă abordare: o locație de coastă a 

evenimentului, posibilitatea de a observa exercițiile maritime efectuate și, mai presus de toate, discuții 

pe o gamă largă de subiecte legate de protecția frontierelor terestre și maritime.  

Această activitate a devenit o tradiţie anuală, fiind dedicată autorităţilor de frontieră și 

reprezentanților gărzilor de coastă ce au ca scop şi dezvoltă interoperabilitatea în gestionarea 

frontierelor. Evenimentul prezintă comunitatea de frontieră din Europa cu o oportunitate de a împărtăşi 

experienţe şi cele mai bune practici, precum şi asigurarea unui forum de discuţii, subiecte de 

actualitate, schimb de opinii între actori-cheie de gestionare a frontierelor, precum şi standuri de 

reprezentare ale autorităților de frontieră din cadrul statelor membre. Ziua europeană a autorităților de 

frontieră și a gărzilor de coastă este un eveniment anual care doreşte să faciliteze întâlnirea 

reprezentanţilor autorităților de frontieră și gardă de coastă din Europa pentru a împărtăşi experienţe, 

cunoştinţe şi cele mai bune practici.  

Evenimentul creează o legătură între lumea academică, autorităţile poliţiei de frontieră şi zona 

de cercetare şi tehnologie. Scopul este crearea unui forum pentru discuţii între reprezentanţii la nivel 

de management, agenţiile Europene, organizaţiile internaţionale şi zona de cercetare. 
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