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INFORMARE

La invitația conducerii Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de
Frontieră "Avram Iancu" din Oradea, Corpul Național al Polițiștilor, a
participat la lucrările Simpozionului Internațional cu tema "Ordinea și
Disciplina,

Componente

esențiale

în

formarea

profilului

profesional al viitorului polițist", fiind reprezentat, la evenimentul ce
a avut loc în intervalul 19-23 Iunie 2017, de Secretarul General col. (r)
Cristea Marian, activitatea fiind la a X a ediție și beneficiind de sprijinul
financiar al Corpului Național al Polițiștilor.
La acest simpozion au fost prezenți reprezentanți ai structurilor de
formare polițienească inițială și continuă din Ungaria - Școlile Medii de
Ordine Publică Miskolc și Szeged, Slovacia - Școala de Poliție Kosice,
Ucraina - Academia Națională a Serviciului Grăniceresc "Boghdan
Khmelnitzky", Germania - Centrul de Formare și Perfecționare a Poliției
Federale din Eschwege, Macedonia - Centrul de Pregătire a Poliției din
Idrizovo, Republica Moldova - Colegiul Național al Poliției de Frontieră
Ungheni, Centrul Sud-European de Aplicare a Legii S.E.L.E.C, dar și
reprezentanți consacrați ai structurilor de poliție din România - Academia
de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București, Institutul de Studii pentru
Ordine Publică București, Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din
Câmpina și Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" din Cluj.

Toți participanții au prezentat lucrări tematice, au asistat la atelierele
de lucru desfășurate în cadrul școlii și au putut lua contact cu realizările
deosebite ale Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram
Iancu" din Oradea, aflată la moment aniversar - 25 de existență
instituțională.
De asemenea, activitatea a permis stabilirea unor prime contacte
între participanţi care, în mod cert, vor continua prin schimburi de
informaţii şi experienţă în interes didactic, deschizându-se calea spre
stabilirea unor relaţii parteneriale internaţionale.
În cadrul ședintei festive de la finalul activității, domnul chestor
general de poliție Ioan Buda, Inspector General al Poliției de Frontieră
Române, a adus, mulțumiri conducerii profesionale a instituției de
învățământ și întregului personal pentru activitatea desfășurată în spiritul
afirmării profesionalismului polițiștilor de frontieră și a evidențiat că
ordinea și disciplina sunt două componente esențiale ale formării unui
polițist cu profil european.
La încheierea simpozionului fiecărui reprezentant i s-a înmânat
placheta care marchează evenimentul şi certificatul de participare.
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