
 

 

 

 

 

 

 

Stagiu de practică Erasmus+ STT la Academia de Poliție 

(21 – 28 octombrie 2018) 
 
 

În perioada 21 – 28 octombrie 2018, treisprezece studenți-ofițeri ai Universității de 
Științe Aplicate de Poliție din Rothenburg (Lusatia de Sus, Republica Federală Germania - 
https://www.polizei.sachsen.de/de/polfh.htm), respectiv Ricardo Baldauf, Stephan Beer, 
André Berger, Ulbrich Dirk, Christian Dorn, Sven Fischer, Susanne Heise, Felix Lemser, 
Stephan Ludewig, Christian Otto, Denis Sopp, Thomas Ziegert și Stefan Wiese, însoțiți de 
prof. Tatjana Müller-Schölich, în calitate de coordonator de grup, au participat la un stagiu de 
mobilitate în scopuri de practică profesională (STT) de tip Erasmus+ la Academia de Poliție 
”Alexandru Ioan Cuza”. Stagiul a avut ca scop principal dezvoltarea profesională și 
schimburi de experiență în domeniul științelor aplicate de poliție între studenți-ofițeri ai 
universității amintite și cadrele și studenții Academiei de Poliție.  

Programul stagiului în cadrul Academiei a debutat cu o conferință comună, la care au 
participat cadre didactice și studenți ai Academiei, urmată de un tur ghidat al campusului 
universitar, în cursul căruia au fost informați cu privire la facilitățile oferite de Academie 
studenților de la ciclurile de studii licență, master și doctorat (amfiteatre, săli de curs, 
laboratoare, bibliotecă, centrul de cercetare, spații de cazare).  

În data de 24 octombrie a.c., între orele 10-12 a fost organizat de către Departamentul 
de Criminalistică din cadrul Facultății de Poliție un seminar practic pe teme specifice, în 
cadrul căruia au fost cooptați ca participanți activi și studenții Erasmus. La buna organizare a 
seminarului au contribuit conf. univ. Georgică Panfil (director de departament) precum și 
insp. pr. de poliție Ionuț Dumitrașcu și insp. pr. de poliție Paul Teteran, instructori din cadrul 
departamentului.  

O componentă esențială a stagiului a reprezentat-o vizitele la inspectorate de poliție, 
ce au permis participanților să se familiarizeze cu procedurile, tacticile și mijloacele tehnice 
folosite în domeniul ordinii publice în România pe diverse paliere de activitate specifice 
M.A.I. (în special poliție de frontieră). Conform programului convenit, aceste vizite au avut 
loc la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Centrul Operațional de Coordonare și la 
Inspectoratul Județean de Poliție de Frontieră Constanța – Garda de Coastă. Ambele vizite au 
fost organizate cu sprijinul prof. univ. dr. Sergiu Vasile, decanul Facultății de Poliție de 
Frontieră.  

Astfel, în data de 23 octombrie a.c., a fost organizată o vizită de informare la Centrul 
Operațional de Coordonare al I.G.P.F., unde grupul a fost primit de inspectorul șef, domnul 
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comisar șef de poliție Adrian Popescu. În urma prezentării susținute de reprezentanții 
I.G.P.F., studenții Erasmus au avut ocazia să cunoască principalele aspecte privind 
coordonarea activităților specifice de supraveghere a frontierelor de stat, inclusiv mijloacele 
tehnice utilizate. În data de 26 octombrie a.c., a fost organizată vizita programată la Garda de 
Coastă, studenții invitați intrând în contact cu aspectele relevante privind activitățile derulate 
la principalele obiective ale acestei structuri, respectiv SCOMAR, Grupul de nave Constanța 
și Terminalul de pasageri. În derularea programului, grupul a fost asistat de conf. univ. dr. 
Gabriela Șerbănoiu, cadru didactic al Facultății de Poliție de Frontieră. 

Stagiul a fost organizat prin contribuția Biroului Erasmus+ al Academiei, reprezentat 
de conf. univ. dr. Rafael Dorian Chelaru (coordonator instituțional Erasmus+ al Academiei de 
Poliție) și prof. univ. dr. Carmen Chervase (coordonator Erasmus+ al Facultății de Poliție de 
Frontieră). La buna organizare a stagiului au mai colaborat cadre didactice ale 
Departamentului de Limbi Străine și Pregătire Schengen din cadrul Facultății de Poliție de 
Frontieră și studenți ai Facultății de Poliție, printre care remarcăm implicarea studentului 
Gabriel Răducanu (anul III). 

La finalul stagiului, membrii Biroului Erasmus+ al Academiei au purtat discuții 
privind posibilitățile practice de continuare a colaborării academice dintre cele două 
universități. Ambele părți au convenit că pentru început colaborarea se va axa pe mobilități 
de tip formare profesională (Erasmus STT), la care vor participa cadre didactice interesate, 
precum și personal nedidactic. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


