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În perioada 28-31 ianuarie 2018 un reprezentant al Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”, dl.
cms. șef de poliție prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, Decanul Facultății de Poliție de Frontieră,
a participat în calitate de profesor asociat la cursurile Modulului 5 – Inovație și tehnologie pentru
securizarea frontierelor din cadrul Masteratului European privind Managementul Strategic al
Frontierelor (European Joint Masters’ in Strategic Border Management), rezultat al proiectului
aflat sub egida Agenției Frontex Curriculum comun de nivel mediu și avansat pentru polițiștii de
frontieră (Common Curricula for BG Mid level and High level Education - CCMH), parte
componentă a Programului Comun de Studii (Joint Degree Study Programme – JDSP), activitate
organizată de către Academia parteneră din ESTONIA – Tallinn (Frontex Partnership Academy).
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Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, beneficiind de sprijinul nemijlocit al
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române (în calitate de Academie Parteneră
Frontex), este membră în cadrul Grupului de lucru pentru dezvoltarea modulelor din cadrul
Programului prin reprezentanții Facultății de Poliție de Frontieră.
Frontex a dezvoltat și lansat în luna septembrie 2015 un program de masterat în
Managementul strategic la frontieră, pentru polițiștii de frontieră cu funcții de conducere. Programul
a fost acreditat de un panel internațional condus de NVAO (Agenția de acreditare și asigurarea
calității din Olanda) în baza Consorțiului European de Acreditare și în colaborare cu agențiile
similare din Estonia, Lituania, Letonia și Spania. În cadrul panelului au fost experți din Belgia,
Irlanda, Marea Britanie, Slovenia și Olanda.
Prima serie de cursanți ai acestui program au absolvit cursul de masterat în vara anului 2017,
activitate ce s-a desfășurat în Spania, Salamaca.
Programul oferă oportunitatea unică de a explora noi provocări în poliția de frontieră pentru
a dezvolta soluții pan-Europene pentru rezolvarea problemelor comune în domeniu și pentru a le
testa într-un mediu sigur și sub îndrumarea celor mai buni profesori, mentori și specialiști. În cadrul
programului cursanții au posibilitatea să studieze împreună și împărtășească cele mai bune practici.
Grupa este formată din polițiști de frontieră din statele membre și reprezentanți ai instituțiilor
partenere Frontex cu experiență la nivel managerial.
Programul vine în sprijinul unei abordări strategice integrate a managementului frontierelor
și va găzdui o cultură comună a conceptului de poliție de frontieră, având drept obiectiv promovarea
armonizării/interoperabilității la toate nivele a activităților polițiștilor de frontieră în context
european, prin întărirea cooperării în plan operațional și academic.
Instituțiile participante în cadrul Consorțiului sunt următoarele: Academia de Științe ale
Securității (Estonia - Estonian Academy of Security Sciences); Institutul de Învățământ Superior
Rezekne (Letonia - Rezekne Higher Education Institution); Universitatea Mykolas Romeris
(Lituania); Academia Militară din Olanda, Facultatea de Științe Militare (Olanda - Netherlands
Defense Academy, Faculty of Military Science (NLDA)); Universitatea Națională pentru Învățământ
la Distanță (Spania - National University for Distance-Learning Education – UNED);
Universitatea Salamanca (Spania) și Agenția Frontex.
Întâlnirea a fost coordonată de dl. Marek LINK, Pro-Rectorul Academiei de Politie din
Estonia și responsabil al modului alături de dl. Salvador Ros (Spania). Din partea agenției Frontex
a fost prezentă dna. Vicktoria Pokule (Unitatea de pregătire Frontex), managerul proiectului
European Joint Masters’ in Strategic Border Management.
În cadrul Modulului 5 - Inovație și tehnologie pentru securizarea frontierelor au fost
prezenți cursanții, coordonatorii modulului și experții nominalizați pentru predarea temelor de
specialitate. În acest sens, modulul de pregătire a fost structurat în mai multe sesiuni de predare sau
lucrări practice desfășurate pe parcursul celor 5 zile.
Din partea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” dl. cms. șef de poliție prof.univ.dr.
Sergiu Adrian VASILE, a participat în calitate de expert pentru predarea a 3 teme stabilite în
structura modulului.
Sesiunile de predare au inclus: elemente teoretice dedicate nivelului strategic in domeniul
tehnologiei utilizate de către autoritățile de frontieră; exerciții interactive ce au avut ca scop
implicarea cursanților în identificarea unor soluții pentru anumite situații concrete; discuții
interactive privind conceptele de Smart Borbers, Virtual Borders și ABC (Automated Border
Control); prezentarea de bune practici ale statelor membre în domeniul inovației și tehnologiei în
securizarea frontierelor Uniunii Europe și a spațiului Schengen; prezentarea unor materiale
multimedia cu privire la centre operaționale de comandă de la nivelul statelor membre.
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