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Dezvoltarea unui program de pregătire care să răspundă necesităților operaționale curente cu
un impact considerabil asupra controlului de frontieră și a combaterii infracționalității
transfrontaliere este un obiectiv complex chiar și pentru Unitatea de Pregătire a Frontex.
Astfel, Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă – Frontex a organizat
în perioada 01 – 06 Octombrie 2018 la Varșovia, o
întâlnire a Consiliului Interdisciplinar Comun
pentru dezvoltarea activităților de Pregătire, forum
de dezvoltare și analiză în cadrul căruia Academia
de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” este prezentă
printr-un reprezentatnt al Facultății de Poliție de
Frontieră. Unul dintre subiectele dezvoltate în
cadrul întâlnirii a fost necesitatea și conținutul unui
Manual pentru Profiling în activitea polițistului de
frontieră.
În acest scop, participanții au avut o întâlnire
cu Diana Nowek, un cunoscut și apreciat profiler din
Polonia, cu care au discutat despre conținutul și
abordarea manualului. Deși foarte cunoscut sub
denumirea de analiză comportamentală, sub aspect
tactic operațional, procedeul de profiling nu este
intodeauna utilizat la nivelul maxim al capacității
sale de către polițiștii de frontieră. Au fost formulate
recomandări cu privire la o mai bună corelare a
implementării indicatorilor de analiză de risc în
profiling și maximizarea activității de profilare
operativă a țintelor, nu doar în sfera analizei de risc
dar și a controlului de frontieră per se.
Facultatea de Poliție de Frontieră din cadrul Academiei de Poliție este prezentă în
majoritatea programelor și proiectelor de pregătire dezvoltate și implementate de Frontex, iar
participarea în acest proiect vine să arate preocuparea nu doar pentru procesul educațional dar și
pentru creșterea performanței operaționale la frontieră prin pregătirea polițiștilor de frontieră în
domenii de nișă, la cel mai înalt nivel și cu impact operațional direct.

