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INFORMARE 

 Simpozion internaţional la Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră 

„AVRAM IANCU” – Oradea 

 

 În perioada 24 - 28.06.2019, în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de 

Frontieră „Avram Iancu” Oradea s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional de Prezentări 

Ştiinţifice cu tema „Eșecul școlar în unitățile de învățământ polițienesc – între asumare și 

acceptare”. La activitate au participat 

delegaţii ale unor instituţii de învăţământ cu 

atribuţii în pregătirea şi formarea poliţiştilor şi 

a altor forţe din domeniul ordinii şi siguranţei 

publice din străinătate şi din ţară. Delegaţiile 

străine au fost din Germania, Macedonia, 

Moldova, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria 

şi Republica Srpska. 

 La Simpozion, care s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile, au mai participat, ca de 

fiecare dată, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne - din cadrul Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, ai 

Corpului Naţional al Poliţiştilor şi reprezentanţii principalelor instituţii de învăţământ 

poliţienesc din România, inclusiv de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 

şi Institutul de Studii pentru Ordine Publică din MAI. 

Simpozionul internaţional care s-a 

desfăşurat în această perioadă este la cea 

de a 12-a ediţie şi se înscrie în aceeaşi 

tematică privind dezvoltarea carierei 

poliţieneşti. 

Corpul Național al Polițiștilor a fost 

reprezentat la această activitate de 



Vicepreședintele său, domnul comisar şef de poliţie GHEŢEU LIVIU, care a transmis mesajul 

organizației profesionale de a sprijini întotdeauna pregătirea profesională a tuturor polițiștilor 

care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu contribuie la restabilirea climatului de ordine și 

siguranță publică. 

  Totodată a remarcat curajul organizatorilor de abordare a unei asemenea teme 

sensibile și a propus ca la urmatoarea ediție a simpozionului să fie dezbătută o temă 

referitoare la Integrarea noilor tehnologii informaționale și a instrumentelor TIC  în pregătirea 

profesională a polițiștilor. 
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