
 1

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 
FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

 

BORDER AND COAST GUARD TRAINING 

DELIVERY METHODOLOGY  

TRAIN THE TRAINERS 

Innsbruck, AUSTRIA  |  28.01-04.02.2018 

 
 
 
 
În perioada 28.01-04.02.2018 doi reprezentanţi ai Academiei de poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră, instructor principal de poliţie V drd. 
Ion Cristian Călea şi cms. şef conf. univ. dr. Ileana Maria Chersan, au participat la cursul 
Metodologia formării (Formarea formatorilor) activitate organizată de către Agenţia 
Frontex în Innsbruck, Austria. 

Acesta este primul eveniment pilot rezultat în urma elaborării cursului de Formare a 
formatorilor de către Agenţia Frontex şi cadre din diverse ţări europene, printre care şi 
delegaţii Academiei de Poliţie din Bucureşti, pe parcursul a cinci întâlniri de lucru şi a 
corespondenţei pe platforma virtuală. Scopul acestui eveniment este 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.  
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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. Cursul îşi 
propune astfel să susţină dezvoltarea profesională şi competenţele formatorilor Frontex. 
Armonizarea standardelor de desfăşurare a programelor de pregătire va permite tuturor 
participanţilor la activităţile de pregătire să atingă gradul de cunoaştere impus de necesităţile 
operative. Acest curs se axează pe două elemente distincte: selectarea metodelor adecvate 
pentru tipul de învăţare cerut şi dezvoltarea unor deprinderi didactice practice.  

Învăţarea se va desfăşura în contextul bunelor practici, teorii şi Codului de Conduită 
Frontex. Se preconizează dezvoltarea unei reţele de formatori performanţi; armonizarea şi 
standardizarea modalităţilor de desfăşurare a cursurilor Frontex pentru a permite tuturor 
participanţilor la formele de pregătire Frontex să obţină nivelul de pregătire cerut de 
necesităţile operative; contribuţia la dezvoltarea profesională continuă a formatorilor care 
desfăşoară cursuri sub egida Frontex. Agenţia Frontex le propune în continuare formatorilor 
şi elaborarea 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.  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, beneficiază de sprijinul nemijlocit al 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Româneîn calitate de Academie Parteneră 
Frontex şi participă la astfel de evenimente prin reprezentaţii Facultăţii de Poliţie de 
frontieră. 

La eveniment au fost prezenţi 17 participanţi din 8 ţări europene (Austria, Suedia, 
Grecia, Finlanda, Italia, Spania, Portugalia şi România). Întâlnirea a fost condusă de Amalia 
Niţu  manager de proiect Frontex şi de experţii externi Julie Norris şi Norma Ryan. 

 Un lucru deosebit de interesant şi dificil al cursului fost faptul că majoritatea 
participanţilor au fost în paralel formatori şi în acelaşi timp cei care au elaborat programa şi 
materialele de lucru. În această triplă capacitate, aceştia şi-au însuşit feedback-ul constant 
primit de la ceilalţi participanţi/formatori şi de la experţii străini, în vederea implementării 
în viitoarele cursuri de Formarea formatorilor.  

 În acelaşi timp, formatorii au fost certificaţi în cadrul acestui curs de către cei doi 
experţi; astfel la următoarea reiterare a cursului, formatorii actuali vor beneficia de 
susţinerea unui certificat de formator pentru a putea, la rândul lor, să evalueze viitorii 
formatori în vederea certificării.  

 


