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În perioada 02-07.06.2019 domnul POLYVIOS Poliviou, polițist în cadrul Departamentului
de Imigrări la Aeroportul Glafkos Klerides din Larnaca a desfășurat un schimb de experiență la
Academia de Poliție “Al.I.Cuza”. Aceasta este prima etapă a programului comun de schimb CepolFrontex 2019 la care participă Facultatea de Poliție de Frontieră a Academiei de Poliție “Al. I.
Cuza”. Cea de a de-a doua etapă implică o vizită de lucru pe care domnișoara lector univ. dr.
POPESCU Oana-Andreea, din cadrul Departamentului de Limbi Străine, Facultatea de Poliție de
Frontieră o va desfășura la Academia de Poliție din Cipru, una dintre instituțiile partenere în cadrul
programului.
Activitatea a constat în vizite de lucru, dezbateri cu cadrele și studenții Facultății de Poliție
de Frontieră, vizitarea campusului, întrevederi cu reprezentanți ai conducerii Academiei. Activitatea
didactică a vizat teme precum cooperarea internațională, infracționalitatea transfrontalieră și
controlul pașapoartelor.
Partenerul în programul de schimb, însoțit de profesori din cadrul Facultății de Poliție de
Frontieră a desfășurat o vizită de lucru la Aeroportul Internațional Otopeni, a punctelor de control
sosiri-plecări și a centrului de pregătire unde i s-a făcut o prezentare a structurii si a activităților pe
care poliția de frontieră le desfășoară la aeroport. În data de 05.06.2019 domnul Polyvios Poliviou a
desfășurat o vizită la Centrul Operațional de Coordonare (COC) din cadrul Direcției de
management operațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. In cadrul acestei vizite
reprezentanți ai COC au prezentat partenerului de schimb cipriot organizarea Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră și a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei.
În data de 06.06.2019 partenerul cipriot a vizitat Sistemul Complex de Observare,
Supraveghere si Control al Traficului la Marea Neagra (SCOMAR), unde i s-au prezentat
principalele instituții implicate în controlul și supravegherea maritime.
Activitatea s-a bucurat de susținerea conducerii Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră și de aprecierea studenților, colegilor profesori și a partenerului de schimb care urmează să
disemineze bunele practici cu reprezentanții ciprioți.

