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În perioada 12-16.03.2018 dl. comisar sef de poliție Adrian Lăzăroaia din cadrul Facultății 

Poliție de Frontieră, Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire 

Schengen, a participat la  întâlnirea programată pentru dezvoltarea cursului în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale, activitate organizată de Frontex la Varșovia (Polonia). 

Acest proiect se desfășoară încă din anul 2017 când unitatea de pregătire a Frontex a 

solicitat statelor membre desemnarea de experți care să contribuie la dezvoltarea unui material de 

pregătire pentru experți, în domeniul respectării drepturilor fundamentale. Proiectul se intitulează 

“EBCG Fundamental Rights Trainers Course” și este coordonat, în calitate de manager de 

program, de șeful sectorului pregătire temanică din cadrul Frontex, Anton Radu. Scopul final al 

proiectului este pregătirea unui grup de experți, instructori in acest domeniu, care să desășoare 

sesiuni de pregătire în acest domeniu sau să fie detașați acolo unde Agenția evaluează că este nevoie 

de asistență în domeniul respectării drepturilor fundamentale.  

Această întâlnire a fost desfășurată sub coordonarea managerului de program Radu Anton 

împreună cu Gabriela Zawadzka și Juris Gromovs, ambii manageri de proiect în cadrul Unității de 

Pregătire a Agenției  Frontex. Alături de reprezentantul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza 

au luat parte la activitate și doi reprezentanții ai Poliției de Frontieră Române precum și experți din: 

Grecia, Portugalia, Spania, Suedia, Olanda, Estonia, Croația, Polonia, Marea Britanie, Serbia, 

Bosnia – Herțegovina  și FYROM. 

Cursul privind respectarea drepturilor fundamentale în activitatea polițiștilor de frontieră are 

trei Module: primul modul se desfășoară on-line, al doilea și al trei-lea modul reprezintă săptămâni 

de contact, în cadrul cărora participanții asistă la prezentări, studii de caz, dezbat spețe și iau parte la 

exerciții practice. Acesta este primul curs de acest fel și, datorită numărului foarte mare de solicitări 

primite de Frontex din partea statelor membre, admiterea s-a facut pe baza unui concurs.  

România are 3 reprezentanți (de la poliția de frontieră) care au participat la acest concurs și 

au fost admiși. De asemenea, trei dintre instructorii din  cadrul cursului fac parte din Ministerul de 

Interne din România (comisar șef de poliție Adrian Lăzăroaia – Academia de Poliție, comisar șef de 

poliție Cătălin Cazangiu – IGPF, Aeroport Otopeni, inspector principal de poliție Dumitru Tomescu 

– ITPF Timișoara). 

Ca urmare a implicării în acest proiect, suplimentar celor de mai sus, Facultatea de Poliție de 

Frontieră din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a atras în perioada 05-09 Aprilie, 

o activitate de pregătire certificată de Frontex (activitatea face obiectul unei alte note raport). 

Training-ul s-a desfășurat în strânsă legătură cu Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul 

Academiei și a avut ca rezultat instruirea certificată de Frontex a unui număr de 17 polițiști de 

frontieră și 5 cadre didactice ale Academiei de Poliție.  

Facultatea Poliție de Frontieră își propune menținerea unei poziții foarte active în cadrul 

proiectului având în vedere că, pe plan european, este singura activitate de pregătire în domeniul 

respectării drepturlor fundamentale în activitatea desfășurată la frontieră.  


