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Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
și-a propus încă de la înființare să fie prezentă la activitățile relevante pentru domeniul de activitate
care se desfășoară atât la nivel național cât și la nivel european. Pregătirea unui curs în domeniul
respectării drepturilor fundamentale și implementarea lui la nivelul tuturor statelor membre ale
Uniunii Europene este o astfel de activitate. Proiectul se intitulează “EBCG Fundamental Rights
Trainers Course” și a debutat în 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.
Facultatea de Poliție de Frontieră a luat parte la acest proiect încă de la prima întâlnire și a
contribuit prin reprezentantul instituției în acest grup de lucru la dezvoltarea materialului de
pregătire care acum este baza pentru pregătirea reprezentanților statelor membre.
În perioada 08-14 aprilie 2018, la Varsovia, sub egida Frontex, a avut loc al doilea modul al
primului curs de pregătire implementat urmând acest manual. Reprezentantul Facultății de Poliție
de Frontieră activează ca instructor în cadrul sesiunii de pregătire și a susținut în perioada
menționată prelegeri cu privire la drepturile fundamentale ale polițistilor de frontieră (drepturi,
prerogative și limitări ale exercitării drepturilor fundamentale datorate calității oficiale a polițiștilor
de frontieră). De asemenea, o altă prelegere susținută s-a referit la Mecanismul de Control instituit
în cadrul Frontex pentru respectarea drepturilor fundamentale în activitățile operațioanale ale
Agenției.
Prin prezenta misiune, instructorii in domeniul respectării drepturilor fundamentale care
activează în curs, urmăresc certificarea lor de către Frontex. Această certificare va avea loc după
încheierea următoarelor module, fiind astfel îndeplinită și ultima condiție, respectiv derularea in
calitate de instructor a unei activități de pregătire. Acest lucru este relevant pentru structurile
Ministerului Afacerilor Interne întrucât echipa de instructori români poate organiza și desfășura mai
departe activități de pregătire în domeniul respectării drepturilor fundamentale în calitate de
specialiști certificați de o agenție europeană.
Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a
implementat deja o activitate în domeniul respectării drepturilor fundamentale de către polițiștii de
frontieră, bazat pe acest material de curs, iar în viitorul apropiat își propune implementarea unei
inițiative în caest domeniu care se adreseaza managementului la nivel mediu în acest domeniu.

