
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA  DE  POLIŢIE  DE  FRONTIERĂ 

            
 

 
 

VIZITA STUDENȚILOR  

FACULTĂȚII DIN BRUHL - GERMANIA  

Bucureşti, ROMÂNIA|23.04.2018 
 

În data de 23 aprilie 2018, 13 studenți ai Facultății de Administație Publică din orasul 

german Bruhl – Gemania, au vizitat Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei 

de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Interesul studenților pentru prezentarea Facultății de Poliție 

de Frontieră a venit din viitoarele sarcini atribuite în cadrul Poliției Federale în Germania, 

structură în cadrul căreia vor activa la finalizarea studiilor. 

Grupul condus de profesorul Florian ALBRECHT a fost primit de rectorul 

Academiei de Poliție, profesor universitar doctor, comisar șef de poliție Adrian IACOB și 

decanul facultății de Poliție de Frontieră, profesor universitar doctor, comisar șef de poliție 

Sergiu Adrian VASILE. Vizita a avut loc la solicitarea părții germane, cu concursul și cu 

sprijinul ofițerului de legătură german la București, doamna Katja Gawens care a mijlocit 

această vizită. 

Discuțiile purtate au arătat interesul părții germane pentru sistemul de pregătire 

implementat în cadrul Academiei din București, modul de instuire al viitorilor polițiști de 

frontieră și perspectivele de carieră. Oaspeților le-au fost prezentate spațiile de instruire ale 

Academiei, modul de desfășurare a orelor de curs și modul în care orele de aplicații practice 

au loc.  

 



 

 

 

De asemenea, delegația a vizitat laboratoarele Facultății de Poliție de Frontieră unde 

are loc pregătirea în domeniul detectării falsurilor în documentele de călătorie, a analizei de 

risc la frontieră și a combaterii infracționalității transfrontaliere. 

Interacțiunea studenților germani a fost extinsă și la nivelul studenților Facultății, atât 

prin studenții reprezentanți care au insoțit delegația cât și prin contactul direct cu studenții 

care se aflau la orele de curs. 

Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție este o instituție 

relativ tânără dar care a devenit în scurt timp o structură de pregătire eligibilă la nivel 

european care promovează un grad ridicat de performanță educațională și colaborare la nivel 

european și instituțional. Solicitările de vizite și invitațiile primite pentru participarea 

cadrelor facultății la diferite activități europene și internaționale reprezintă o confirmare a 

acestui fapt. 

 
 

 

 


