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În perioda 24-28 iunie 2019 Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 

“Avram Iancu” din Oradea a organizat a XII-a ediţie a Simpozionului Internaţional cu tema 

:”EŞECUL ŞCOLAR ÎN INSTITUŢIILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT POLIŢIENESC ÎNTRE 

ASUMARE ŞI ACCEPTARE”. Din partea Facultății de Poliție de Frontieră din cadrul 

Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”  a participat doamna comisar Bakhaya Irina. 

 

 
 

Simpozionul Internaţional menţionat a ocazionat întâlnirea delegaţiilor de profil din 

străinătate: Ungaria Şcoala Medie de Ordine Publică Szeged precum şi cea de la Miskolc, 

Ucraina- Academia Naţională a Serviciului Grăniceresc “Bogdan Khmelnitsky”, Germania-

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiei Federale Germane Eschwege, R. Moldova-

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Chisinau, R.Moldova-Centrul de Excelenţă în 

Securitatea Frontierei Ungheni, R. Moldova- Direcţia Regională Vest Ungheni, SERBIA-



Ministerul de Interne Belgrad, SERBIA-Centrul de Formare Poliţienească de Bază,Sremska 

Kamenica ,Novi Sad, R.SRPSKA-Uprava za Policijsko Obrazovanje mup-a Banja Luka, R. 

Slovaca-Şcoala Medie Profesională a Poliţiei Kosice, Macedonia-Şcoala de Poliţie Idrizovo. 

precum şi a delegaţilor de profil din teritoriu: România-Biroul Executiv Central al C.N.P., 

România-Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan”-Cluj-Napoca, România-Academia 

de Politie “Alexandru Ioan Cuza”-Bucureşti, România-Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile 

Lascar” –Câmpina, România-Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru 

Ghica” –Drăgăşani, România-Şoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ”Petru Rareş”-

Fălticeni, România-Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor  Poliţiei de Frontieră –Drobeta Turnu-

Severin. 

Activitatea astfel pregătită  şi organizată de catre Şcoala de Pregătire a Agenţilor 

Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” din Oradea a constituit un bun prilej de a reuni delegaţii 

de profil din Uniunea Europeană şi nu numai care prin alocuţiunile prezentate de către 

reprezentanţii delegaţiilor respective au adus elemente de noutate in formarea absolvenţilor. 

 

 
 

Ca un exemplu bun în sensul acesta Şcoala Medie de Ordine Publică SZEGED din 

Ungaria a organizat un sistem de recompense prin medalii  de bronz, argint şi aur pentru 

studenţii cu rezultate excepţionale. 

Globalizarea fenomenului  infracţional  atât la nivel intern cât şi extern constituie un 

impuls, o determinare activă pe care trebuie să o susţină orice sistem poliţienesc din lume. 

Apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor europeni trebuie să reprezinte 

dezideratul principal în lupta împotriva micii dar şi a marii criminalitaţi deopotrivă. 

Cooperarea poliţienească internaţională constituie o verigă importantă în atingerea acestui 

deziderat care numai printr-o colaborare în domeniul Poliţiei de Frontieră şi nu numai, prin 

susţinerea unor criterii de exigenţă în selecţie dar şi pregătire individuală, prin armonizarea 

legislaţiei de profil a metodelor şi tacticilor poliţieneşti de intervenţie, de cercetare 

poliţienească –toate acestea constituie doar câteva repere ale unui învăţământ poliţienesc de 

calitate aferent domeniului Poliţiei de Frontieră. 

Activitatea susţinută printr-o rigoare ştiinţifică constituie începutul oricărui demers 

didactic performant bazându-se pe schimburi de experienţă didactică şi de pregătire a 

agenţilor poliţiei de frontieră  de către cei mai buni specialişti ai centrelor de pregătire pe care 

participanţii la simpozionul internaţional organizat de Şcoala de Agenţi de Poliţie de Frontieră 

din Oradea au convenit să ne susţină deopotrivă. 

Performanţa unui învăţământ poliţienesc de calitate se repercutează în diminuarea 

riscului criminogen determinat de infracţiunile ce se pot comite la trecerea frontierelor  de 

stat. De asemenea activităţile  de prevenire trebuie să ocupe un rol esenţial în scăderea ratei 

infracţionalităţii în domeniul strict de referinţă. A educa în spiritul legii prin susţinerea fermă 

a unei etici profesionale şi deontologice bazate pe o pregătire de calitate a tuturor cadrelor 

didactice şi specialiştilor care converg prin activitatea lor de educare şi formare spre 

conturarea unor caractere puternice apte să facă faţă oricăror provocări în lupta împotriva 

oricărei forme de criminalitate. 


