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Inspectorul principal de poliție Andrada Elena 

Adam din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră- 

Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și 

Pregătire Schengen, a participat la grupul de lucru nr. 4 

privind Dezvoltarea programului de pregătire pentru 

rezerva permanentă europeană (categoria 1), activitate 

organizată de Frontex în Varșovia, Polonia. Întâlnirea s-a 

defășurat în perioada 9-13.12.2019 la hotelul Radisson Blu 

din Varşovia sub coordonarea managerului de proiect, 

doamna Iwona Frankowska și a expertului extern din 

Finlanda, Seppo Turkia. 

 În cadrul acestui grup de lucru au participat un număr de 49 de experţi din ţări membre precum 

Bulgaria (1), Croația (4), Cehia (2), Danemarca (1), Estonia (2), Finlanda (3), Germania (2), Grecia (1), 

Italia (6), Letonia (1), Lituania (3), Norvegia (1), Olanda (1), Polonia (2), Portugalia (7), România (7), 

Slovacia (1), Spania (1), Suedia (1) și Ungaria (2). Pe tot parcursul activității grupurilor de lucru au fost 

prezenți și specialiști pe domenii diferite din partea Frontex atât din zona de pregătire cât și din zona 

operațională. 

Obiectivul general al acestui grup de lucru a constat în sprijinirea dezvoltării Programului de 

pregătire pentru corpul permanent de polițiști de frontieră și gardă de coastă al Frontex, activitatea 

acestei întâlniri axându-se pe dezvoltarea planurilor aferente sesiunilor de pregătire, exercițiilor, 

prezentărilor aferente fiecărei sesiuni și planurilor de evaluare, toate în concordanță cu conținutul 

Manualului de implementare a Programului de pregătire pentru Categoria 1 – în cadrul grupurilor de 

lucru. 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, beneficiază de sprijinul nemijlocit al 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române în calitate de Academie Parteneră Frontex şi 

participă la astfel de evenimente prin reprezentanţii Facultăţii de Poliţie de frontieră. 

Sursă: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/we-are-recruiting-frontex-border-guards-qd1BSA   

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/we-are-recruiting-frontex-border-guards-qd1BSA

