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În perioada 09-13.09.2019, un reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

inspector principal de poliție drd. Andrada Elena ADAM din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră, 

Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen, a participat la primul grup de 

lucru privind Curriculumul Comun de pregătire- nivelul de bază: dezvoltarea programului de pregătire 

pentru rezerva permanentă europeană (categoria 1), activitate organizată de Frontex în Varșovia, Polonia. 

Pe lângă reprezentantul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au mai participat în calitate de 

experți din partea României 7 reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române. 

  Proiectul de modificare a 

Regulamentului european privind 

Poliția de frontieră și gardă de coastă 

vizează înființarea unei rezerve 

permanente de polițiști de frontieră la 

nivel european, iar obiectivul 

Agenției Frontex este acela de a se 

asigura că membrii acestei rezerve 

primesc o pregătire adecvată, inclusiv 

tehnică și operațională pentru a fi 

ușor detașați și a desfășura activități 

în mod unitar indiferent de zona 

operațională a detașării, aducând un 

plus valoare și respectând drepturile 

fundamentale. 

Din acest considerent, aceasta 

a reprezentat prima întâlnire din 

cadrul acestui proiect și a avut ca 

scop general sprijinirea procesului de 

dezvoltare a programului de pregătire 

pentru rezerva permanentă de polițiști 

de frontieră europeni (categoria 1). La 

această întâlnire a participat un număr 

de 44 de experţi din ţări membre 

precum Bulgaria, Croația, Cehia, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, 

Germania, Grecia, Italia, Letonia, 

Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, 

România, Spania și Ungaria. 

Totodată, în cadrul acestei întâlniri au 

fost prezenți și o parte a experților 

aparținând proiectului CCC-

Interoperability Assessment 

Programme (CCC-IAP), instrument 

ce va fi revizuit cu scopul de a 

construi module suplimentare și de a-

l adapta noului program de pregătire. 
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