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S tm A R ...
cum se  <m‘Eg;ĂEEsc Viito rii (poliţişti de. eromeierŢ?

în intervalul 29.05 - 16.06.2017, la Şcoala de 
Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „ AVRAM 
IANCU „Oradea s-au desfăşurat o serie de activităţi în 
cadrul programului educativ, extraşcolar „Şcoala altfel -  Să 
şti mai multe, să fii mai bun”, iniţiat de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Pe parcursul celor trei săptămâni, Şcoala orădeană a 
fost vizitată de aproximativ 300 de elevi, însoţiţi de cadre 
didactice şi părinţi, din cadrul instituţiilor de învăţământ din 
municipiul Oradea şi judeţul Bihor.

Sub îndrumarea învăţătorilor, profesorilor sau 
diriginţilor, elevii au vizitat instituţia noastră iar poliţiştii de 

frontieră din cadrul Şcolii Oradea implicaţi în această activitate au prezentat tehnica de specialitate precum şi 
mijloacele auto din dotarea Poliţiei de Frontieră. Fiecare clasă de elevi a vizitat Sala de tradiţii a şcolii, 
laboratorul de criminalistică şi sala de specialitate - poliţie de frontieră, sălile de curs unde se pregătesc viitorii 
poliţişti de frontieră precum şi standul cu diplomele, medaliile şi trofeele obţinute pe parcursul timpului de 
elevii şi cadrele Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM IANCU” Oradea la diferite 
competiţii sportive şi festivaluri cultural artistice din ţară şi străinătate.

Micuţii au fost încântaţi de activităţile interactive: prezentarea mijloacelor de intervenţie, a 
armamentului folosit de poliţiştii de frontieră pe parcursul desfăşurării misiunilor de serviciu, a câtorva 
elemente de securitate existente pe filele paşaportului biometric românesc, a endoscopului mobil şi au fost 
uimiţi să descopere anumite elemente de siguranţă care se văd în lumină UV la bancnotele româneşti.

în urma activităţii am primit un feed-back pozitiv, deoarece mulţi dintre elevii - mici şi mari -  pe care 
cu mare drag i-am primit în instituţia noastră, şi-au manifestat dorinţa de a deveni în viitor poliţişti de 
frontieră.

Ag. şef adj. Solomie Carmen
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S Ă ^ M oA W A  <E‘DlJCArp ‘E CMIZUHE

încercând să adun gândurile pentru  acest 
articol, îm i revenea cu încăpăţânare în m inte o

întrebare: „Prin ce este valoroasă o şcoală?” Şi, 
evident, au venit şi num eroase răspunsuri, într- 
un vârtej al m inţii, cărora voi încerca să le dau o 
fo rm ă, in te lig ib ilă , cu a ju to ru l slovelor, 
co n v in să  fiind  că sun t p o s ib ile  şi alte 
răspunsuri.

O şcoală este frum oasă prin  istoria ei, 
prin  tradiţia şi valorile pe care le trăieşte, cu 
intensitate şi autenticitate, la trecut, prin 
generaţiile de elevi care au învăţat să devină 
adevăraţi profesionişti ai Poliţiei de Frontieră 
Rom âne; la prezent, prin  îndârjirea cu care, cei 
chem aţi să facă acest lucru, le transm it celor 
aflaţi acum  în  iureşul form ării esenţa si seva

5 5 5 5

cunoştin ţelo r necesare devenirii lor în tru  
dreptate, adevăr, frum os şi bine. Şi, în m od cert, 
le trăieşte şi la tim pul viitor, prin  planurile şi 
proiectele pe care, deja le are, pentru cei care 
vor sosi, tim izi, cu noua serie de elevi să ducă 
m ai departe, tradiţia învăţăm ântului m ilitar al 
acestei şcoli.

Este valoroasă prin  generaţiile de elevi 
care aici au învăţat să respecte şi să apere 
d rep tu rile  şi libertă ţile  fundam entale  ale 
om ului, să apere integritatea frontierei de stat şi 
să li se adrese, ferm  dar politicos, tuturor 
cetăţenilor întâlniţi în Punctele de trecere ale 
frontierei cu un „Bine aţi venit în R om ânia” , 
salut care, ca un ecou, este purtat, de fiecare

dintre aceşti cetăţeni din trafic, în  toate ţările si 
colţurile lumii.

Este valoroasă prin  ceea ce toţi cei care 
au lucrat, dar m ai ales, care lucrează aici, 
întreprind, zi de zi, neobosit, pentru a m enţine 
şi, greu, dar realizabil, pentru  a dezvolta 
renum ele pe care Şcoala de P regătire a 
A genţilor Poliţiei de Frontieră „Avram  lancu” 
din O radea l-a câştigat, prin  sudoare, şi de care 
se bucură, pe drept cuvânt, în  rândul şcolilor de 
profil din ţară şi din străinătate.

Şi pentru că am  ajuns la verb, la a face, 
voi spune că o şcoală este valoroasă şi prin  ceea 
ce ech ip a  m a n ag e ria lă , co rp u l d id ac tic  
realizează în  dom eniul cercetării ştiinţifice, al 
form ării profesionale continue şi al învăţării pe 
tot parcursul vieţii. Şi astfel, organizarea unui 
Sim pozion Internaţional al cadrelor didactice 
din instituţiile de învăţăm ânt de ordine publică 
din ţară şi străinătate dobândeşte plus valoare, 
co n firm ă  si în tă reşte  va lo area  in s titu ţie i5 5 5

n o astre , p en tru  co n so lid a rea  d im en siu n ii 
e u ro p e n e  în  e d u c a ţ ie  p r in  c o la b o ra re  
interinstituţională, reflectată în îm bunătăţirea 
calităţii serviciilor educaţionale.

A ceastă activitate reuneşte sub cupola 
şcolii orădene, începând cu anul 2008, cadre 
didactice instructori cu rol determ inant în 
form area profilului profesional al polţiştilor de 
frontieră, participarea fiind generoasă încă de la 
început, extinzându-se de la an la an, ceea ce 
dovedeşte, pe de o parte, preocuparea constantă 
a instituţiei orădene de a deschide poarta 
com unicării către noi parteneri educaţionali şi, 
p e  de a l tă  p a r te ,  f a p tu l  că  v a lo a r e a  
Sim pozionului internaţional a crescut şi este 
recunoscută în m ediul educaţional regional 
european, aspect m enţionat în luările de cuvânt 
ale participanţilor, prin  care s-a confirm at 
caracterul de perm anentizare şi continuitate al 
activităţii, colaborarea devenită tradiţională şi 
progresul spre cunoaşterea reciprocă atât a 
sistem elor de form are cât si a activităţii acestor

5 5

instituţii de învăţăm ânt.
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2 5  ANI...
Continuitatea şi perm anentizarea unui 

astfel de evenim ent a intrat în  agenda de

activitate a instituţiilor furnizoare de instruire în 
d o m e n iu l  p o l i ţ i e n e s c ,  a d r e s â n d u - s e  
personalu lu i didactic din aceste instituţii, 
te m a tic a  p ro p u să  a b o rd ân d  su b iec te  de 
actualitate şi crând un spaţiu de schim b de 
experienţă şi de bune practici, ce pot fi preluate, 
adaptate şi transpuse, conform  specificului 
fiecărei instituţii, de fiecare entitate furnizoare 
de educaţie în propriile sistem e naţionale de 
form are poliţienească, în vederea arm onizării şi 
u n ifo rm iz ă r ii  s is te m u lu i de fo rm are  în  
dom eniul ordinii publice din Europa.

Prezentăm , în  continuare, pen tru  a 
exem plifica varietatea şi com plexitatea sa, 
tem a Sim pozionului Internaţional al cadrelor 
didactice din instituţiile de învăţăm ânt de 
ordine publică din ţară şi străinătate:

-R espectarea drepturilor fundam entale

ale om ului-com ponentă esenţială în  form area 
profilu lu i profesional poliţienesc european 
(2016)

- C orelarea  serv iciilo r educaţionale  
asigurate de către instituţiile de învăţăm ânt 
poliţienesc european cu cerinţele profesionale 
ale beneficiarului /structurilor operative (2015)

- A lte rn a tiv e  a le  m a n a g e m e n tu lu i 
carierei personalului d idactic(2014)

- A s ig u ra re a  c a ra c te ru lu i p ra c tic -  
a p lic a tiv  al in s tru ir i i  în  in s ti tu ţi i le  de 
în v ă ţă m â n t p o li ţ ie n e s c . O rg a n iz a re a  şi 
desfăşurarea stagiilor de practică profesională a 
elevilor (2013)

- A specte practice şi m etodologice ale 
proiectării docum entelor curriculare şi de 
planificare a procesului instructiv-educativ în 
instituţiile de învăţăm ânt poliţienesc (2012)

- Procedurile de selecţie a cadrelor 
d id a c tic e  d in  in s titu ţii le  de în v ă ţă m ân t

poliţienesc (2011)
- S is tem e  de d e z v o lta re  a c a r ie i 

profesionale poliţieneşti în  statele europene 
(2010)

- S istem e de selecţie , recru tare  şi 
adm itere în instituţiile de form are iniţială ale 
Poliţiei de Frontieră (2009)

- F orm area po liţistu lu i de frontieră 
european-provocări în  contextul extinderii 
U niuni Europene şi a spaţiului Schengen (2008)

C o n fo rm  tra d iţie i, anu l aces ta , în  
perioada 19-22 iulie a avut loc a X -a ediţie a 
acestu i s im pozion  cu tem a „O rd in ea  şi 
d is c ip l in a - p ă r ţ i  e s e n ţia le  în  p re g ă t i r e a  
profesională de bază a v iitorilor poliţişti” .

Ea această activitate au participat, în 
calitate de invitaţi, 7 delegaţii din 5 state, 
G erm an ia , U cra in a , U n g aria  (S zeg ed  si

PRO PAlRtA S6HPB
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...25 ANI
M iskolc), R epublica M oldova (Chişinău şi 
U ngheni) şi R epublica Slovacă şi organizaţia

internaţională SELEC (Southeast European 
Law  Enforcem ent Center), aflată în structura 
M inisterului A facerilor Externe din Rom ânia. 
De asem nea au fost invitate şi au răspuns 
invitaţiei şi şcolile de profil şi structuri de 
O rdine Publică din Rom ânia.

O biectivul acestui dem ers ştiinţific a fost 
c re a re a  u n u i sp a ţiu  ca re  să fa c il i te z e  
c u n o a ş te r e a  ş i c o m p a ra re a  s is te m e lo r  
leg isla tive  na ţionale  şi europene p riv ind  
re sp ec ta rea  d rep tu rilo r fu n d am en ta le  ale 
o m u lu i ,  c u n o a ş t e r e a  c o n c e p ţ i i l o r  ş i 
preocupărilor organizaţionale pentru  asigurarea 
respectării ordinii şi disciplinei, m ai ales în 
contextul actual al m igraţiei ilegale ( provocări, 
am eninţări, lim ite), distingerea m odalităţilor 
prin  care instituţiile de învăţăm ânt poliţienesc 
d in  statele  europene partic ipan te  reuşesc 
form area, la viitorii poliţişti şi poliţişti de 
frontieră a unui profil d isciplinar unitar, care să

îi perm ită îndeplinirea cu succes a atribuţiunilor 
şi s a rc in i lo r  de s e rv ic iu , id e n tif ic a re a

diversităţii m etodelor de pregătire a elevilor / 
studenţilor în vederea respectării ordinii şi 
disciplinei ca factor hotărâtor în  definirea lor ca 
viitori poliţişti, analiza com parată a structurii 
curriculare şi conţinuturile tem atice care stau la 
baza pregătirii în dom eniul respectării ordinii şi 
disciplinei din sistem e de educaţie poliţienească 
diferite şi, nu în ultim ul rând, interacţiunea în 
m ediul m ulticultural european.

In alocuţiunea de bun-venit adresată de 
către directorul şcolii com isar şe f de poliţie 
Ionel EIOTNOGA, urm at de o prezentare a 
scopului reuniunii de lucru a delegaţiilor 
participante la această ediţie, atât din străinătate 
cât şi din Rom ânia. D in partea instituţiei noastre 
lucrarea a fost elaborată de către dom nul 
com isar şe f de poliţie Ilea Sorin, în calitatea 
dum nealui de ofiţer instructor coordonator al

Form aţiunilor de studii şi de către doam na 
com isar de poliţie C ojan A driana, în  calitatea 
dum neaei de responsabil al C om isiei M etodice 
a diriginţilor.

A  fost deosebit de onorant pentru  noi să fim  
gazdele acestui evenim ent de efervescenţă 
ştiinţifică de înaltă valoare şi cu un bogat 
conţinut ştiinţific. S-a evidenţiat, totuşi, prin 
in te rac tiv ita te  şi o abordare  m odern istă , 
expunerea colegilor noştri de la C entrul de 
Form are şi Perfecţionare a Poliţiei Federale din 
Eschw ege, G erm ania, a căror abordare a adus în 
discuţie un nou concept privind ordinea şi 
disciplina în  Poliţia Federală G erm ană sub 
deviza „Sprijin, grijă, educaţie” , identificând 
posibile cauze care duc la săvârşirea de abateri 
disciplinare şi sancţiunile aplicate.

m  PATW SBHPB
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2 5  A N I...
D e zb a te rea  a su b lin ia t im p o rtan ţa  

centrării pe elev şi a lucrului diferenţiat cu

acesta, ţinându-se cont de paleta largă de vârste, 
culturi şi m odel educaţional, cât şi provenienţa 
socială. A u precizat totodată că ei pun accent şi 
pe m odelul e-leam ing şi pe aportul individual al 
fiecărui elev la dezvoltarea sa profesională. A u 
urm at întrebări la care colegii din G erm ania au 
adus lăm uriri suplim entare, m ai ales în ceea ce 
priveşte ordinea şi disciplina. De asem enea, 
p rezen tarea  co leg ilo r d in  U craina de la 
A cadem ia N aţională a Serviciului G răniceresc 
„Boghdan K hm elnitzky”, a adus în  dezbatere 
concepte şi definiţii bine delim itate pe principii 
de lucru ce stau la baza ordinii şi disciplinei 
g răn icerilo r ucraineni. A u prezen ta t apoi 
m odelul lor de lucru şi structurarea pe nivele şi 
ierarhii a elem entelor de bază ce com pun 
subiectul tratat. N u m ai puţin  im portantă în date 
şi experienţe pozitive de transm is a fost 
expunerea reprezentanţilor de la Şcoala M edie 
de O rdine Publică din M iskolc, U ngaria care au 
prezentat un studiu de caz bazat pe experienţa 
proprie în care au scos în evidenţă faptul că 
există o strânsă legătură între situaţia actuală de 
la frontiere şi adaptabilitatea şi flexibilitatea de 
care dă dovadă această şcoala pentru  o m ai bună 
coordonare a trinom ului elevi - poliţişti de 
f ro n tie r ă  - o p e ra tiv  p r in  d ife re n ţie re a  
perioadelor de şcolarizare şi o m ai bună 
corelare a învăţăm ântului cu practica operativă.

R eprezentanţii D epartam entului Poliţiei 
de Frontieră a R epublicii M oldova şi C olegiului 
N aţional al Poliţiei de Frontieră din U ngheni au 
su b lin ia t im p o r ta n ţa  pe care  o a co rd ă

colaborării cu şcoala de la O radea şi au precizat 
totodată că fac eforturi pentru deschidere şi 
asim ilarea de bune practici punând accentul pe 
ordinea şi disciplina din şcoală dar şi pe m odul 
în  care elevii asim ilează partea teoretică. A u 
subliniat totodată că învăţătura este susţinută de 
bunele practici atât în  ceea ce priveşte educaţia 
culturală cât şi cea profesională.

D irectorul Şcolii de A genţi de Poliţie 
„Vasile Lascăr” Câm pina şi - a început discursul 
prin a face o scurtă prezentare a atm osferei 
specifice şcolii de la Câm pina şi a accentuat 
m odul în  care cadrele şi elevii înţeleg să aplice 
norm ele, regulile şi regulam ente specifice, în 
ceea ce priveşte ordinea şi disciplina în şcoală. 
D om nul D irector a com parat prezentul cu 
trecutul şi a scos în  evidenţă im portanţa pe care 
o are m odelul educaţional poliţienesc la nivel 
european.

R eprezentantul Şcolii de A genţi de

Poliţie „Septim iu M ureşan” Cluj - N apoca 
aduce o precizare suplim entară, aceea că elevii 
şcolilor de poliţie se ridică la aşteptările pe care 
M inisterul le are faţă de pregătirea noilor 
generaţii de poliţişti.

T e m a t i c a  a b o r d a t ă  d in  p a r t e a  
reprezentantului Instituţiei de Studii pentru 
O rdine Publică, Bucureşti face referire la 
m anipularea bazelor de date şi m odul în care 
acest concept este înţeles la nivel naţional. 
D om nul P rofesor aduce lăm uriri concrete 
asupra subiectului în cauză şi scoate în evidenţă 
im portanţa pe care ofiţerul o are în  fiecare 
unitate a M. A .l.

PRO PAlRtA S6HPB
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2 5  ANI
D iscuţiile celor prezenţi la întâlnire s-au centrat 
pe p rob lem e de ac tualita te  în  dom eniu l

respectării ordinii şi disciplinei, axându-se, pe 
ceea ce se întâm plă în fiecare sistem  şi şcoală, 
p r in  p r e z e n ta r e a  c la ră , p r a g m a tic ă  şi 
esenţializată a m odului cum  se realizează 
pregătirea în dom eniul atât de sensibil al 
respec tă rii o rd in ii şi d iscip linei, etapele, 
m etodele sau posibilităţile de form are a unui 
absolvent care trebuie să aibă form ată această 
com petenţă profesională care îi va asigura 
îndeplinirea cu succes a viitoarelor sarcini din 
fişa p o s tu lu i, identificându-se atât diferenţieri 
cât şi elem ente com une între sistem ele existente 
în fiecare din statele participante.

A stfel, toţi participanţii au evidenţiat 
faptul că şcoala şi pregătirea în  general este 
de term inan tă  în  m odelarea  a titud ina lă  şi 
conştientizarea prin  educaţie a poliţiştilor care 
în cadrul îndeplinirii sarcinilor profesionale 
trebuie să m enţină respectul pentru ordine şi 
disciplină, să evite excesul de zel în acţiunile 
lor, dar în acelaşi tim p să îşi cunoască şi 
propriile drepturi ca organ de aplicare a legii şi 
cetăţean european.

A u fost prezentate forme, m etode şi 
procedee de instruire, cazuistică, form e de 
evaluare şi m etode prin  care este urm ărită 
integrarea socio-profesională a participanţilor 
la program ele de pregătire iniţială sau continuă. 
D easem enea, au fost aborda te  dezba te ri 
in teresante priv ind  lim itele în exercitarea 
atribuţiunilor de serviciu în noul context al 
m igraţiei m asive la frontierele unei Europe care

doreşte să răm ână un spaţiu de securitate, 
libertate şi liberă circulaţie. N u lipsită de interes 
a fost analiza care a avut la bază relaţia între 
im aginea în com unitate a poliţiilor europene şi 
respectarea sau încălcarea uneori accidentală a 
respectării ordinii şi disciplinei. R em arca 
esenţială a fost că prin  nerespectarea ordinii şi 
disciplinei, im pactul asupra im aginii poliţiei se 
răsfrânge cu uşurinţă în  m od negativ.
C oncluzia după desfăşurarea acestui Sim pozion 
este că aduce elem ente de plus valoare, 
vizibilitate şi prom ovare a instituţiilor de 
învăţăm ânt poliţienesc rom ânesc şi European 
prin  cadrul de discuţii adecvat care perm ite 
preluarea de bune practici şi experienţă pozitivă 
pe care, în m od cert, participanţii le vor 
transm ite sau transfera în propriile sistem e 
n a ţio n a le  în  lim ita  c o m p e te n ţe lo r  şi a 
prevederilor legale.
Tuturor delegaţiilor li s-a creat cadrul de 
exprim are a im presiilor priv ind oportunitatea 
organizării şi desfăşurării acestui gen de 
activitate şi, în  esenţă, fiecare a apreciat că:

ideea este generoasă şi benefică fiecărui 
stat participant

se perm ite acum ularea de noi cunoştinţe, 
experienţe, înţelegerea diversităţii sistem elor 
într-un cadru care im pune acţiuni com une.

activitatea dezvoltă prestigiul Poliţiei de 
Frontieră R om âne şi, în acelaşi tim p, perm ite 
institu ţiilo r de pregătire  din R om ânia să 
s tab ile a scă  no i co n tac te , să -şi co m p are  
activitatea cu instituţii de profil sim ilare şi, nu în 
ultim ul rând, să se facă cunoscute în cadrul 
internaţional.
Fiecare prezentare a creat fondul unor discuţii 
interactive, a perm is com pararea cu sistem ul 
din celelate ţări, identificându-se elem ente care 
le aseam ănă sau le diferenţiază.
In  p a ra le l  cu  d is c u ţ i i le  şi d e z b a te re a  
problem elor de fond, activitatea a perm is 
stabilirea unor prim e contacte între participanţi 
care, în m od cert, vor continua prin  schim buri 
de inform aţii şi experienţă în interes didactic, 
deschizându-se calea spre stabilirea unor relaţii 
parteneriale internaţionale.

p w  m m  $£MPez



Trebuie să am intesc în acest context 
faptul că ediţia din acest an s-a înscris în cadrul 
evenim entelor organizate cu prilejul aniversării 
a 25 de fiinţare instituţională, care a avut loc, 
într-un cadru festiv în ziua de 22 iunie, zi ce va 
răm âne în m em oria noastră a tuturor prin 
sentim entele şi em oţiile pe care, fiecare, le-am  
experim entat.

N e - a  o n o r a t  c u  p r e z e n ţa  ş e f u l  
Inspectoratului G eneral al Poliţie de Frontieră 
Rom âne, dom nul chestor general de poliţie Ioan 
BU DA , şefii ITPF O radea şi Tim işoara, chestor 
de poliţie M arin B O N D A R  şi chestor de poliţie 
N icolae IA N CU , reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, senatori, şefi ai structurilor de apărare, 
o rd in e  p u b lic ă  şi s ig u ra n ţă  n a ţ io n a lă , 
reprentanţi ai bisericii ortodoxe rom âne şi 
participanţii la sim pozionul internaţional.

F estiv ita tea  a debu tat cu in tonarea 
im n u lu i de s ta t, u rm a t de a lo c u ţiu n e a  
directorului şcolii, dl. com isar şe f de poliţie 
Ionel H O TN O G A . U n m om ent prim it cu 
aplauze a fost prezentarea film ului „25 de ani de 
statornicie şi valoare”realizat de către colegii 
noştri de la Centrul de inform are si relaţii5 5 »

p u b lic e , d in  cad ru l IG PF , cu  sp rijin u l 
sp e c ia liş tilo r  de la C en tru l C u ltu ra l al 
M inisterului A facerilor Interne.

O instituţie de învăţăm ânt de tradiţie, 
cum  este a noastră, se vrea urm aşa dem nă a 
înaintaşilor săi, dar şi să devină prilej de 
m ândrie pentru  urmaşi. în  acest orizont al 
interdeterm inării, invitaţii la festivitate au fost 
invitaţi să răsfoiască paginile M onografiei 
şcolii, reeditată, cu ocazia acestei aniversări.

în  sem n de recunoaştere pentru  excelenţa 
în activitatea profesională şi pentru  sprijinul 
necondiţionat acordat instituţiei noastre pe 
parcursul celor cinci ani de referinţă, parcurşi 
de la aniversarea anterioară, în  2012, dom nul 
director al şcolii com isar şe f de poliţie Ionel 
H O TN O G A  a acordat distincţii şi diplom e de 
excelenţă şi, la rândul dum nealui a fost decorat 
de către şeful Inspectoratului G eneral al Poliţiei 
de F ron tie ră  al R epublicii M oldova, dl. 
F red o lin  L ecari, cu o m ed a lie  „P en tru  
cooperare şi aportul adus dezvoltării relaţiilor

2 5  ANI...
instituţionale dintre Şcoala de Pregătire a 
A genţilor Poliţiei de Frontieră „Avram  Iancu” 
O radea şi Centrul de Excelenţă al poliţiei de 
Frontieră al Republicii M oldova din U ngheni.” 

U n m om ent aparte, al evenim entului, l-a 
constituit cuvântul d-lui chestor general de 
poliţie Ioan B U D A  care a apreciat, în cuvinte 
laudative, evoluţia şcolii de la înfiinţare până în 
prezent, calitatea învăţăm ântului dar, m ai 
p re s u s  de  o r ic e ,  n iv e lu l  c a l i t a t i v  al 
absolvenţilor. în  final, dom nul chestor general 
de poliţie Ioan BU DA , a urat personalului şcolii 
rezultate deosebite, iar Şcolii de Pregătire a 
G enţilor Poliţiei de Frontieră „Avram  Iancu”, la 
cât m ai m ulţi ani şi prom oţii foarte bine 
pregătite, atât de necesare Inspectoratului

G eneral al Poliţiei de Frontieră Rom âne, m ai 
ales în actual context al m igraţiei extinse.

Pentru că m ândria unei instituţii sunt 
elevii ei şi cadrele didactice care sârguiesc 
pentru  devenirea ei întru recunoaştere, invitaţii 
au prim it onorul detaşam entului de cadre şi 
elevi de anul II, activitatea fiind încununată cu 
un scurt concert de m uzică de fanfară susţinut 
de Form aţiunea de M uzică a şcolii.

Toate succesele şi realizările deosebite 
adunate  în  aceşti an i de ex p erien ţă  ne 
îndreptăţesc să num im  această sărbătoare 
Sărbătoarea educaţiei de calitate, iar prezenţa 
num eroasă a invitaţilor exprim ă cel m ai bine 
im portanţa şi locul pe care Şcoala de Pregătire a 
A genţilor Poliţiei de Frontieră „Avram  Iancu” 
O radea îl ocupă în inim ile noastre, ale tuturor.

Cms. şef Hotnoga Ionel 
Cms. şef Domuţ Vasile

PZO P m A
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V IZITA
(DOVĂ ŢĂPJ

DOUĂ ŞCOLI
în baza invitaţiei primite din partea şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră al Republicii 

Moldova, domnul Fredolin LENCARI, respectiv a aprobării Inspectorului General al Poliţiei de Frontieră 
Române, domnul chestor general de poliţie Ioan 
BUDA, o delegaţie formată dintr-un ofiţer şi 16 elevi 
din anul II, au participat, în ziua de 25.05.3017, la 
Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră din 
Ungheni (R. Moldova), la o activitatea cu tema:
"Cunoaşterea sistemului de învăţământ de ordine 
publică din R. Moldova, cunoaşterea modului de 
formare iniţială şi continuă”.

Obiectivele vizitei de lucru au fost:
- realizarea schimbului de elevi între cele 

două instituţii şi participarea la o vizită de 
documentare cu tema: "Cunoaşterea sistemului de 
învăţământ de ordine publică din R. Moldova, 
cunoaşterea modului de formare iniţială şi continuă”.

- participarea la activităţile de prezentare a 
instituţiei de învăţământ moldovene (structură 
organizatorică, obiective de învăţământ, discipline de studiu, structura anilor de învăţământ, precum şi a 
cursurilor de formare şi perfecţionare organizate în şcoală).

- participarea la cursurile de ordine publică şi pregătire specifică, prilej cu care elevii noştri s-au 
familiarizat cu modul de acţiune al poliţiştilor de frontieră moldoveni la constatarea unor infracţiuni sau 
contravenţii, cu documentele de trecere a frontierei, elementele de siguranţă, forma, fondul, precum şi cu 
tehnica de depistare a falsurilor în documentele de trecere a frontierei.

Delegaţia Poliţiei de Frontieră Române a fost întâmpinată la PTF Ungheni (R. Moldova) de către 
domnul comisar principal de poliţie Pavel GONCEAR, şeful SPF Ungheni şi domnul comisar de poliţie 
Sergiu LAZARI, director adjunct pentru învăţământ al Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră din 
Ungheni şi condusă către locul de dislocare al gazdelor, după care a fost prezentată agenda de lucru pe 
perioada schimbului de elevi.

De precizat faptul că, începând cu data de 25.05.2017, în Republica Moldova s-a trecut pe sistemul 
gradelor profesionale.

Această vizită, în oglindă, din cadrul schimbului de elevi a fost un foarte bun prilej de lucru în 
comun a participanţilor din cele două şcoli, creându-se cadrul necesar unei colaborări efective.

Elevii au participat la programul de pregătire de specialitate în cabinetele de situaţii tactice, ocazie cu 
care le-a fost prezentată dotarea sălilor de specialitate, cel mai mare impact avându-1 punctul de control şi 
monitorul de urmărire al comportamentului elevilor în situaţiile tactice stabilite de profesori.

După desfăşurarea activităţii s-au purtat discuţii cu privire la derularea metodologiei poliţieneşti în 
cadrul misiunilor încredinţate elevilor.

în cadrul vizitei a fost prezentată o şedinţa practică de instrucţia tragerii, la un simulator electrono- 
optic, de provenienţă poloneză, la care s-a exersat luarea liniei de ochire.

întreg complexul este format dintr-o ţintă cu senzori optici, dispozitivul de acţionare a trăgaciului 
pistolului Makarov care este conectat la două cabluri, şi un ecran pe care sunt afişate, grafic, mai multe valori, 
cum ar fi momentul în care s-a luat linia de ochire, timpul până la acţionarea trăgaciului pistolului, timpul 
până la declanşarea efectivă a loviturii şi numărul de puncte în ţintă.

Complexul a fost deosebit de apreciat de către delegaţia Poliţiei de Frontieră Române, cu atât mai 
mult cu cât această testare vine în sprijinul elevilor de anul II care vor executa trageri la examenul de 
absolvire, trageri care vor conta la media finală.

PZO  P m i A  SSHPB
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V IZ IT A ...
Următorul punct al vizitei delegaţiei noastre l-a constituit deplasarea în poligonul de la Zagarancea, aflat 

la aproximativ 15 km Nord de municipiul Ungheni, poligon unde se depozitează tehnică militară aparţinând
Armatei Naţionale. De altfel în municipiul Ungheni 
se află şi un divizion de artilerie terestră.

Momentul cel mai aşteptat al vizitei l-a constituit 
executarea, în poligonului de tragere, a mai multor 
şedinţe de tragere, unde elevii au avut ocazia să 
execute 4 şedinţe de tragere cu pistoale Makarov, 
calibru 9 mm, T.T. model 1933, calibru 7,65 mm., 
Glock 9x 17 şi 9x 19 de 9 mm.

După şedinţele de tragere cu pistoalele s-a trecut 
la executarea mai multor trageri cu mitraliera de 
companie cu cartuşe lung -  miez oţel de 7,62 mm , 
puşca semiautomată cu lunetă „Dragunov”, cal.7, 62 
mm, puşca antilunetist de cal. 7x62 mm., aruncătorul 
de grenade A.G. 17, cu încărcător tip tambur rotativ şi 
aruncător de grenade A.G.7, cu încărcătură inertă.

Cel mai apreciat moment l-a constituit o şedinţă 
de tragere cu pistolul mitralieră AKM, de cal. 7,62 mm, executată din poziţia „în picioare”, dar după un sistem 
nou, tip „Flash”, serii scurte de câte 2 gloanţe.

Toate aceste şedinţe de tragere, în simulatorul electrono-optic şi în poligonul de la Zagarancea, au venit 
în sprijinul pregătirii elevilor în ceea ce priveşte antrenamentul şi deprinderile formate la Instrucţia Tragerii 
cu armamentul din dotare.

Activitatea a avut ca scop prezentarea instituţiei de învăţământ cu specific poliţienesc, din 
Ungheni, R. Moldova, în ceea ce priveşte structura organizatorică, obiectivele de învăţământ, discipline de 
studii, structura anilor de învăţământ, precum şi a cursurilor de formare şi perfecţionare, organizate în cadrul 
şcolii. Vizita a avut caracter de reciprocitate, o delegaţie a Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră - 
Ungheni efectuând o vizită în România, la Oradea, în perioada 15 -19.05.2017.

Participarea la activitate a avut o importanţă deosebită pentru personalul şi elevii Şcolii de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, întrucât a oferit ocazia comparării sistemului 
educaţional aplicat la nivelul celor două instituţii de învăţământ cu specific poliţienesc şi de ordine publică, 
precum şi informării reprezentanţilor români cu privire la asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte 
curriculum-ul şcolar.

Participanţii la această activitate au avut posibilitatea să cunoască activităţile unei şcoli similare cu cea 
din care fac parte şi au observat direct modul în care este organizat procesul de asigurare a bazei tehnico-

m a te r ia le  n e c e s a r  b u n e i d e s f ă ş u ră r i i  a 
învăţământului într-o instituţie similară dintr-o ţară 
non-U.E. Prin prezenţa efectivă la acest schimb de 
experienţă, delegaţia Şcolii de la Oradea şi-a asimilat 
modul de comportare într-un cadru oficial prilejuit de 
o relaţie de parteneriat cu o instituţie similară, fiecare 
membru înţelegând că nu se reprezintă doar pe sine ci 
instituţia din care face parte şi ţara sa, dar a contribuit 
şi la o mai bună cunoaştere a Poliţiei de Frontieră 
Române de către partenerii din R. Moldova.

Au fost îndeplinite toate obiectivele propuse, 
partea moldoveană implicându-se cu o deschidere 
totală, răspundere şi amabilitate în realizarea 
scopului acestei activităţi.

Cms. şef Cura Marius
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In perioada 06-10.03.2017, respectiv 03-07.04.2017, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„Avram Iancu” Oradea împreună cu Şcoala Medie de ordine Publică din Miskolc -  Ungaria a desfăşurat o nouă etapă a 
schimbului de elevi şi profesori, parte a protocolului de 
colaborare semnat între cele două şcoli în urmă cu 15 ani.

Acest protocol a vizat încă de la început apropierea 
şi schimbul de experienţă între cele două instituţii. Pe 
parcursul anilor, relaţia de colaborare şi cooperare la nivel 
instituţional s-a transformat, în mod firesc, într-o relaţie de 
prietenie între elevii şi cadrele celor două şcoli.

Ne mândrim cu programul schimbului de elevi şi 
cadre, care se desfăşoară în fiecare an la Miskolc, respectiv 
Oradea. Şi în acest an, acesta a fost unul de succes.

In prima etapă desfăşurată la Miskolc, elevii noştri 
au avut ocazia să descopere modul în care se pregătesc 
pentru viitoarea profesie colegii lor maghiari. Având în 
vedere faptul că Şcoala Miskolc pregăteşte poliţişti de 
ordine publică, poliţişti de circulaţie rutieră, poliţişti de 
frontieră, poliţişti criminalişti, pompieri şi diverse alte 
specializări care ţin de ordinea publică, curriculum-ul de învăţământ este unul comun pentru toate armele cu excepţia 
ultimelor 4 luni de pregătire din cadrul celor 2 ani de studiu, când fiecare elev se specializează pe arma aleasă.

Am avut ocazia să constatăm că modul de pregătire al colegilor din ţara vecină este foarte apropiat de al nostru, 
aşa încât am reuşit să rezolvăm anumite situaţii operative şi de intervenţie poliţienească date. Foarte interesantă şi 
solicitantă a fost participarea la un concurs care presupunea lucrul în echipă, rapiditate, abilităţi sportive, concentrare, 
coordonare, abilităţi în mânuirea armamentului. Elevii noştri s-au descurcat bine, iar rezultatul a fost unul de egalitate.

Obiective importante le-au constituit vizitarea Poliţiei, a Poliţiei locale Miskolc şi a Centrului operaţional 112. 
Mulţumim gazdelor noastre pentru ospitalitate, prietenie, pentru activităţile extracurriculare cu adevărat deosebite 
incluzând vizitarea ştrandului de apă termală Barlangfiirdo, unic în Europa prin faptul că este amenajat într-o peşteră, a 
oraşului şi a Cetăţii Diosgyor.

După atâtea activităţi interesante şi după ce am gustat din specialităţile culinare ungureşti, atât de lăudate în 
întreaga lume -  şi pe bună dreptate -  am observat faptul că legăturile interumane create păreau vechi de ani de zile, deşi 
nu ne cunoşteam de nici o săptămână.

Cu angajamentul solemn să facem tot posibilul ca şi vizita reciprocă să fie la fel de fructuoasă, ne-am luat 
rămas bun de la colegii şi prietenii noştri maghiari.

în perioada 03.04 -  07.04.2017 a venit rândul nostru să fim gazde. Programul oferit de şcoala noastră a fost -  
aşa cum ne-au mărturisit-o şi colegii maghiari -  cel puţin la fel de interesant. Astfel, elevii au avut prilejul să participe la 
câteva ore de predare şi şedinţe practice: limba engleză, specialitate, intervenţie poliţienească, instrucţia tragerii şi 
criminalistică. Deosebit de interesantă a fost şi lecţia vizită în PPF Borş - Artand, precum şi vizitele de la I.J.J. Bihor şi 
I.P.J. Bihor unde am fost primiţi cu mare bucurie şi ospitalitate de comandanţii celor două instituţii : împuternicit 
Inspector şef Colonel Petru Lung şi Comisar şef de poliţie Adrian Bucur, cărora le mulţumim încă o dată cu acest prilej. 
Exerciţiul de dresaj canin, prezentarea armamentului aflat în dotarea jandarmeriei, vizitarea arestului preventiv din 
cadrul Poliţiei Oradea şi întâlnirea cu portretistul-criminalist al Poliţiei Bihor, Comisar de poliţie Florin Lăzău, au 
stârnit un mare interes şi aprecierea colectivă atât din partea cadrelor, cât şi a elevilor din ţara vecină.

Dar iată că ne-am apropiat de sfârşitul acestui schimb, în urma căruia elevii au devenit prieteni şi şi-au făcut 
planuri de vacanţă împreună. în ceea ce priveşte profesionalismul viitorilor poliţişti de frontieră români, elevii din ţara 
vecină au subliniat că şi-ar dori în mod sigur să-i aibă colegi de echipă, indiferent de misiune.

Le mulţumim încă o dată celor implicaţi în proiectul din acest an: elevilor de anul II -  Panda Radu, Moga Adrian, 
Panaite Andreea, Lupu Georgiana, Sofronia Iulian, Ţugui Anişoara, cadrelor didactice - Comisar de poliţie Schmaus 
Judit şi Ag. şef adj. de poliţie Solomie Carmen, coordonatorului de proiect Comisar de poliţie Zăpodeanu Dan, 
conducerii departamentului logistic, conducerii şcolii şi celorlalte cadre care au contribuit la acest succes.

Nu putem încheia Iară a ne exprima încrederea şi speranţa că acest schimb de elevi şi profesori va avea sprijin din 
partea IGPF şi în anii următori, având în vedere faptul că aduce plus valoare învăţământului poliţienesc din Ungaria şi 
România, întărind relaţia de prietenie, cooperare şi bună vecinătate dintre cele două ţări.

Ag. ş e f  adj Solomie Carmen
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în perioada 22.-23.03.2017, în cadrul S.P.A.P.F. “Avram Iancu” Oradea a fost desfăşurată de către comisar- 
şef de poliţie Iulian Iftode din cadrul Agenţiei FRONTEX (coordonator de dezvoltare şi implementare proiect) 
şi comisar de poliţie Erlik Mihai de la Catedra de pregătire specifică, o şedinţă de pregătire, în urma lansării de 
către Agenţia Frontex a aplicaţiei “Schengen Borders 
Code e-leaming tool”.

SBC e-leaming tool utilizează cele mai noi 
tehnologii educaţionale:

- învăţare prin intermediul realităţii virtuale, bazat pe 
conceptul de „serious gaming”. “Serious games” sunt 
simulări ale unor evenimente sau împrejurări reale, 
realizate cu scopul de a găsi soluţii de rezolvare intr-un 
mediu sigur, având ca principal scop învăţarea;

- posibilitate de accesare de pe dispozitive mobile;
- învăţare bazată pe sistem ludic, cu indicaţii 

angajante şi motivaţionale;
- pregătire masivă Online.
Un element inovator al instrumentului de învăţare îl 

constituie înlocuirea clasicelor prezentări PowerPoint, ca modalitate de furnizare a informaţiilor, cu un mediu 
de simulare virtuală, prin utilizarea de avatare.

în implementarea proiectului, Frontex a unnărit atingerea unor obiective, precum:
- o simulare cât mai realistă a mediului de lucru dintr-o cabină de control la frontieră;
- o înţelegere/abordare unitară a aspectelor legale;
- combinarea însuşirii cunoştinţelor teoretice, cu dezvoltarea abilităţilor practice necesare în controlul la 

frontieră;
- posibilitatea tehnică de extindere a instrumentului de învăţare, pentru a cuprinde mai multe activităţi 

specifice în controlul la frontieră, precum: grupuri vulnerabile, proceduri specifice (verificări aeroportuar, 
solicitare azil etc.);

- procedura de control în linia a doua;
- documente false;
- posibilitatea tehnică de actualizare a suportului teoretic, în funcţie de modificările legislative 

(amendamentele la Codul Frontierelor Schengen, implementarea sistemului european de intrări-ieşiri etc.);
- adăugarea altor medii de simulare în afara PTF aeroportuar.
O atenţie deosebită a fost acordată, de asemenea, introducerii şi aplicării conceptului de „învăţare 

situaţională” prin intermediul folosirii aplicaţiei. Adiţional însuşirii cunoştinţelor teoretice, mediul virtual îl 
pune pe cursant în situaţia de a acţiona în baza acestora, dezvoltând-se astfel şi abilităţile practice de rezolvare a 
unor situaţii de lucru specifice activităţii în prima linie de control.

Pe parcursul simulării, cursantul are rolul unui poliţist de frontieră virtual, într-un PTF aeroportuar, în 
prima linie de control. Misiunea lor este de a evalua eligibilitatea intrării şi şederii în Spaţiul Schengen, a 
călătoriei în diferite cazuri, în baza Codului Frontierelor Schengen, Manualului Practic şi a anexelor, precum şi 
a Directivei 38/2004. Fiecare caz include un pasager de naţionalitate diferită faţă de cea a utilizatorului, care 
prezintă diferite documente de trecere a frontierei. Cursanţii vor decide asupra soluţionării cazului, în baza 
activităţilor de identificare a persoanelor, verificare a documentelor, validare a condiţiilor de şedere şi intrare, 
care se concretizează prin completarea unei liste sintetizatoare cu principalele activităţi şi condiţii prevăzute de 
legislaţia Schengen. Finalizarea cu succes a cazurilor necesită adoptarea deciziilor corecte: fie de a permite 
intrarea în spaţiul Schengen, fie de a trimite călătorii în linia a doua de control pentru verificări suplimentare.

Instrumentul de pregătire conţine scenarii de caz pe 4 nivele de dificultate, cazurile de rezolvat fiind din ce 
în ce mai complexe, pe măsură ce cursanţii avansează progresiv de la un nivel „de joc” la altul. Abilităţile de 
rezolvare a problemelor sunt recompensate prin oferirea de feedback imediat şi alocarea de puncte, care 
poziţionează mai departe „jucătorul” într-un clasament internaţional.

Cms. Erlik Mihai
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(PREVENIREA CONSUM (UE
în contextul protocolului de colaborare dintre Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere (CPECA) 

Bihor şi „Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram lancu” din Oradea - Catedra de Pregătire
Specifică, în perioada 06.03 -  17.05, a.c., specialiştii 
celor două instituţii derulează proiectul „ Poliţistul de 
Frontieră - Factor de Educaţie pentru Prevenirea 
Consumului de Droguri” având ca obiectiv general 
familiarizarea participanţilor cu denumirile şi 
caracteristicile principalelor categorii de droguri, 
efectele acestora, factorii de protecţie şi de risc 
asociaţi consumului de droguri precum şi conceptele 
de bază utilizate în prevenirea consumului de droguri.

în acest context odată cu modificările 
survenite pe scena socio-economică şi politică a lumii, 
a intervenit nevoia extinderii ariei curriculare a 
elevilor şcolii noastre şi abordarea unor subiecte de 
actualitate în vederea pregătirii astfel încât să poată 
ocupa la terminarea şcolii funcţii cât mai variate şi 
pentru a putea evolua cât mai uşor în carieră. Şcoala 

noastră este considerată o instituţie de elită a învăţământului de ordine publică din România, care a stabilit 
legături cu instituţii europene de profil şi şi-a perfecţionat în permanenţă resursa umană ţinând pasul cu trendul 
educaţional al U.E., prin alinierea curriculum-ului elevilor noştri la Common Core Curriculum şi participarea 
la schimburi de experienţă şi cursuri de perfecţionare în străinătate, atât prin traineri, cât şi prin elevi.

O problemă de actualitate a societăţii româneşti o constituie creşterea nivelului cererii de droguri în 
rândul populaţiei şi, îndeosebi, în rândul tinerei 
generaţii iar acest demers urmăreşte creşterea 
nivelului de cunoştinţe ale beneficiarilor cursului -  
140 de elevi anul I ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră „Avram lancu” din Oradea cu 
privire la influenţa drogurilor ilegale asupra 
consumatorilor, aceştia fiind familiarizaţi cu aspecte 
precum: tendinţele fenomenului consumului şi 
traficului de droguri în România, principalele 
categorii de substanţe şi efectele acestora, noţiuni 
utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului 
de droguri, cadrul legal şi sistemul de coordonare a 
politicii în domeniul drogurilor, sistemul de asistenţă 
destinat persoanelor dependente de droguri în 
România, noţiuni şi concepte teoretice utilizate în 
prevenirea consumului de droguri (factori de risc şi 
protecţie, etapele unei campanii de prevenire, 
evaluarea unei campanii de prevenire, prevenirea în mediul şcolar etc), fenomenul substanţelor noi cu efecte 
psihoactive etc.

Fa terminarea cursului, elevii vor primi -  pe lângă informaţii şi cunoştinţe suplimentare despre acest 
subiect -  şi diplome de participare.

De altfel, Strategia Naţională Antidrog pune accentul pe responsabilitatea instituţională şi are în vedere 
implicarea proactivă a tuturor instituţiilor cu atribuţii pe această linie. Alături de societatea civilă şi de alte 
instituţii publice de profil, rolul Poliţiei de Frontieră este unul determinant în elaborarea şi aplicarea 
documentelor şi politicilor publice antidrog.

Cms. Micheş Eugen
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C O M U N I C A R E . . .

SIMPOZIONUL NAŢIONAL VALENŢE (INJEOEMALIVE ANE
COMUNICĂRII - E E ĂgĂŞAN I

începând cu anul 2012, Şcoala de Pregătire a A genţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”
Oradea a participat la Sim pozionul N aţional „Valenţele 
(in)form ative ale com unicării” , sim pozion ajuns la ediţia a 
V l-a, organizată de Şcoala M ilitară de Subofiţeri de Jandarm i 
„G rigore  A lex an d ru  G h ica” D răgăşan i. La această  
m anifestare şcoala noastră a fost prezentă alături de ceilalţi 
reprezentanţi ai M inisterului A facerilor Interne dar şi licee 
din judeţul Vâlcea, astfel: A cadem ia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza” Bucureşti, „Şcoala M ilitară de Subofiţeri de 
Jandarm i” Fălticeni, Şcoala M ilitară de Subofiţeri de 
Jandarm i „Grigore A lexandru G hica” Drăgăşani, Şcoala de 
A genţi de Poliţie „Septim iu M ureşan” Cluj - N apoca, Şcoala 
de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câm pina, Colegiul 
N aţional „Gib M ihăescu” Drăgăşani şi Liceul Tehnologic 
„G eneral M agheru” Râm nicu Vâlcea. Elevii noştri au fost 
îndrum aţi de către doam na com isar şe f de poliţie Kiss Etelka- 
Tiinde şi doam na com isar de poliţie Schmaus Judit.

în  cadrul sim pozionului a avut loc o sesiune de 
com unicări ştiinţifice unde reprezentanţii şcolilor au 
infonnat publicul cu privire la com unicarea în instituţiile de 
învăţăm ânt cu specific m ilitar în societatea actuală.

A  doua parte a sim pozionului s-a desfăşurat la B iblioteca M unicipală Drăgăşani, unde fiecare 
instituţie a prezentat lucrările cu care au intrat în 
acest concurs. Elevii Şcolii de Pregătire a 
A genţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”
Oradea au participat la urm ătoarele secţiuni: 
proză scurtă, eseu, epigram ă, arte vizuale 
(fotografie, afiş, pliant, grafică, film  de scurt 
metraj). A cest sim pozion al com unicării nu doar 
că a ajutat elevii să înţeleagă m ai bine efortul pe 
care dascălii lor îl fac pentru ca ei să se dezvolte 
ca oam eni şi ca poliţişti, ci, în acelaşi timp, a creat 
o atm osferă prielnică pentru socializare.

Eforturile noastre nu au fost în zadar, pentru 
că elevii noştri au obţinut rezultate bune şi foarte 
bune, aşa cum  ne-au obişnuit de câţiva ani 
încoace.

Sim pozionului N aţional „Valenţe (in)form ative ale com unicării” reuşeşte să aibă un im pact 
im portant prin diversitatea participanţilor şi a m esajelor create şi transm ise către publicul ţintă: elevii 
aflaţi într-un com plex proces de formare ca m em bri responsabili ai comunităţii.

Cms. de poliţie Schmaus Judit
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„Multe lucruri sunt violente, 
dar nimic mai violent ca omul”.

Sofocle

Prin violenţă omul experimentează o stare sufletească pervertită, făcând abatere de la starea 
normală de înfăptuire a binelui.

După cum violenţa este num ită şi „anestezicul înţelepciunii” , putem  susţine că oamenii cu o 
gândire sănătoasă şi conştientă au, de asemenea, şi o atitudine chibzuită.

Violenţa poate fi controlată, făcând recurs la cauzele diverse din spatele acesteia, spre exemplu 
disperarea. Oamenii recurg la violenţă când se simt că sunt constrânşi de situaţie, fie ea socială sau 
economică. Acelaşi mecanism  îi face să considere că stăpânirea asupra propriei vieţi nu le mai 
aparţine.

Consumul de alcool şi de droguri este o altă cauză, chiar majoră, a conduitei agresiv-violente, 
influenţa unor astfel de substanţe având drept repercusiuni un comportament violent şi reacţii 
agresive, pericolul fiind cu atât mai mare cu cât în preajm a acestora se află arme sau obiecte 
periculoase.

Având în vedere factorii care provoacă violenţă, afirm cu tărie că este posibil să devenim şi să-i 
schim băm pe cei din juru l nostru în persoane paşnice şi, de asemenea, mă opun violenţei deoarece, 
chiar şi atunci când pare a face un bine, este doar un bine temporar, pe când răul cauzat este pennanent.

Să îndrepţi pe cineva, prin educaţie, nu mi se pare puţin lucru! Este, de bună seamă, cea mai 
dificilă sarcină a lumii spirituale. Victoriile obţinute prin violenţă sunt, de fapt, înfrângeri. Suntem 
responsabilii propriilor fapte, dar nimic nu este mai m ulţum itor decât reuşita schimbării semenilor în

persoane pacifiste şi Victoria împotriva violenţei 
şi a m inărilor ei. Deoarece acest fapt nu are efecte 
doar în prezent ci şi în viitor. După cum afirma şi 
marele filozof Cari Jung „Viziunile tale devin 
clare numai când poţi privi în propria ta inimă. 
Cine priveşte în exterior visează, cine priveşte în 
interior, se trezeşte!

De asemenea fiecare copil are o gândire şi 
un suflet pur de la natură, pe care doar influenţele 
sociale îl fac nociv. Să susţinem natura si să-i dăm5 9

fiecare o m ână de ajutor în păstrarea pură a 
sufletelor lor.

Elev II Bîzgă Denisa

m  PATW SBHPB
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Profesorul ideal, în viziunea mea, reprezintă o personalitate complexă, formată din mai multe
componente, fiecare dintre ele fiind foarte importantă şi 
indispensabilă.

în primul rând, el trebuie să îşi convingă elevii că sunt 
foarte capabili, să le arate că pot avea performanţe, să îi 
încurajeze în ceea ce învaţă şi să îi motiveze la schimbare. 
Toţi elevii au o valoare incontestabilă şi un talent înnăscut, 
iar profesorul trebuie să îi arate elevului că acesta poate să 
îşi însuşească informaţiile predate. El trebuie să îi 
încurajeze prin propria persoană, prin propriul exemplu.

în al doilea rând, profesorul investeşte în caracterul 
elevului mai mult decât în cunoştinţele acestuia. 
Schimbarea în bine a elevului -  unde este cazul -  este 

mult mai importantă decât notele acestuia, întrucât un elev schimbat va găsi sigur motivaţia de a învăţa şi va 
încuraja şi pe alţii să o facă.

Un profesor ideal are un caracter integru. El nu poate pretinde integritate, dacă el însuşi nu o are.

Un profesor are autoritate numai în cazul în care vorbele lui corespund cu faptele. Profesorul este totodată 
intr-un continuu proces de învăţare.

Un profesor bun a fost un elev bun, el putând să dea exemplu elevilor săi şi să îi încurajeze să depună efort 
pentru a învăţa.

Profesorul găseşte valoare în fiecare elev. El nu îi critică nici pe elevi şi nici pe alţi profesori. Expresia 
„scopul scuză mijloacele” nu face parte dintre motto-urile sale.

Elev II Moroşan Bogdan

Haiducii de Al Durerea din cuvinte

Se crede rege la volan 
Şi deseori e violent, 

îţi vine să îl faci atent 
Că nu-i decât un bădăran. 
Când omul legii îl opreşte 

Cere un avertisment 
Dar cine l-ar putea ierta? 
Când n-ai cu cine discuta.

O altă luptă

Trecută lumea prin război, răbdat-au foamea, 
far unii-au cunoscut şi comunismul,

Dar astăzi lupta-i mult mai grea 
Căci inamic e terorismul.

Acel ce n-are-nţelepciune 
Şi vrea să fie ascultat 

Prin forţă poate-a se impune, 
Dar niciodată n-o să fie respectat.

Unui copil de bani gata

Tânărul băiat „salon” 
îmbrăcat frumos, „beton” 

Dar o iei pe arătură 
Când auzi ce are-n gură.

Elev II Bărbuţă Raluca
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în cadrul Acordului de parteneriat, de 
excepţie, pe care Şcoala de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea îl 
clădeşte cu succes de 15 ani cu Şcoala Medie de 
Ordine Publică, Miskolc, Ungaria, anual au loc 
activităţi ce acoperă o paletă largă de domenii - 
management, învăţământ -educative, ştiinţifice, 
sportive. în acest context, o delegaţie a şcolii noastre, 
condusă de comisar de poliţie Alexandru-Dan 
Zăpodeanu, a participat în perioada 17-19.02.2017, 
la a X-a ediţie a Turneului Internaţional de Fotbal 
„Bajus Zoltan”, organizat de colegii noştri de la 
Miskolc.

Acest turneu, organizat în memoria unui 
coleg de cinste din şcoala parteneră, a reunit şi în acest an echipe reprezentative ale Şcolii de Poliţie, 
Katowice-Polonia, S.P.A.P.F. „Avram Iancu”, Oradea şi Şcoala de poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj, alături 
de echipa şcolii gazdă, cea a Poliţiei Municipiului Miskolc şi a Detaşamentului de Intervenţie, Miskolc 
Ungaria.

Aşadar, 6 echipe, dornice în egală măsură să 
cucerească titlul de campioană 2017 a acestei 
competiţii. Şi, cu mândrie recunosc faptul că, printre 
cei mai motivaţi şi determinaţi să atingem acest 
obiectiv am fost Noi: cms. şef de poliţie ANTON 
C R ISTIN EL, insp .p r.de  po liţie  IO N A ŞCU  
COSMIN, a.s.p. de poliţie GAVRIŞ IOAN, a.s.p. de 
p o liţie  PAVEL M A R IU S, a .s .a .d e  p o liţie  
ARDELEAN MIRCEA, a.s.a. de poliţie CABA 
DANIEL, ag. pr. LOBONŢ NICOLAE, ag. de poliţie 
TOBĂ ALIN şi a.s.a. de poliţie GROZALIVIU.

Şi, pentru că tot e momentul adevărului, 
trebuie să recunosc şi faptul că această competiţie are 
în arhiva de memorii şi unele mai puţin plăcute, când 
am obţinut alte locuri decât cel pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Anul acesta în schimb, am reuşit o figură frumoasă în meciul decisiv, contra echipei 
reprezentative a Detaşamentului de Intervenţie din Miskolc, câştigat de noi cu scorul de cu scorul de 3 -1.

, ^-1 If •

Sportivitatea de pe terenul de fotbal a fost 
încununată, în cadrul activităţilor de socializare, cu 
numeroase schimburi de impresii în ceea ce priveşte 
a c tiv ita tea  fo rm ativ -ed u ca tiv ă  din şco lile  
participante.

în  încheiere, as dori să m enţionez 
deschiderea, colegialitatea, buna dispoziţie şi 
profesionalismul de care au dat dovadă gazdele. Ne 
revedem în 2018!

Cms. Zăpodeanu Dan
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S-a născut la data de 09 ianuarie 1950 în localitatea Răuşeni, 
jud. Botoşani, în perioada 1956-1963 a cursurile Şcolii generale la 
Şcoala Generală din satul Dumbrava, comuna Iteşti, jud. Bacău şi la 
Şcoala Generală nr. 7 din localitatea Bacău, iar în perioada 1963- 
1967 pe cele ale Liceului teoretic nr. 4 din Bacău, judeţul Bacău.

După absolvirea liceului, a susţinut examen de admitere la 
Şcoala militară de ofiţeri activi Nicolae Bălcescu din Sibiu, arma 
grăniceri, în urma căruia a fost declarat “Admis” şi pe care a 

j2| absolvit-o în anul 1970 cu gradul sublocotenent. După absolvirea 
şcolii a fost repartizat la Batalionul 90 Grăniceri din cadrul Brigăzii 9 
Grăniceri Timişoara, unde a fost numit în funcţia de comandant 
pichet la Pichetul de Grăniceri Valcani. în această funcţie şi-a 
desfăşurat activitatea până în anul 1973, când a fost mutat în 
interesul serviciului la Şcoala Militară de maiştri şi subofiţeri 
“Gheorghc Lazăr” din Sibiu.

în  perioada 1981-1983 a urmat cursurile Academiei de înalte 
Studii Militare, iar după absolvirea acesteia a fost repartizat la 

Centrul de Instrucţie al Grănicerilor Oradea, unde a fost numit în funcţia de ofiţer II la Biroul 
învăţământ. în  această funcţie şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1986, când fost promovat în 
funcţia de Şef de stat major la Batalionul 190 Grăniceri Oradea. începând cu anul 1987 domnul colonel 
(rz) Bădărău Petrea a fost mutat la Centrul de Instrucţie al Grănicerilor. în cadrul acestei instituţii şi-a 
desfăşurat activitatea până în anul 1992 ca instructor şef la Catedra de tactică şi instrucţia tragerii, 
respectiv ca şef birou învăţământ.

Din anul 1992 şi până la data trecerii în rezervă 31.03.2000 domnul col. (rz.) Bădărău Petrea şi-a 
desfăşurat activitatea în cadrul Şcolii Militare de Pregătire a Subofiţerilor ele Grăniceri fiind încadrat 
atât în funcţii de personal didactic cât şi în funcţii de conducere şi coordonare a procesului instructiv- 
educativ.

De-a lungul întregii sale activităţi profesionale a manifestat o implicare deosebită în 
perfecţionarea pregătirii continue, promovând astfel necesitatea perfecţionării unui cadru didactic prin 
propriul exemplu.

în întreaga carieră a dovedit un nivel ridicat de pregătire militară şi de specialitate, acordând o 
deosebită atenţie perfecţionării şi îmbogăţirii cunoştinţelor, dovadă fiind numeroasele cursuri de 
perfecţionare pe care le-a absolvit, precum şi diversitatea lor.

A muncit cu pasiune, iar foştii colegi din catedră îşi amintesc cu câtă tenacitate urmărea 
îndeplinirea planului de învăţământ, desele observaţii şi intervenţii pe care le făcea la elaborarea 
documentelor de planificare şi organizare.

Cinstit şi corect în relaţiile interumane, era apreciat, stimat şi iubit de colegi, fiind un exemplu de 
conduită demnă, competenţă şi hărnicie.

Deşi declarat “Apt limitat la pace şi război” ca urmare a unor boli contactate în carieră, nu a 
refuzat sau eschivat de la activităţi, participând cu plăcere la exerciţiile şi aplicaţiile desfăşurate cu elevii 
Şcolii Militare.

Trecerea sa în nefiinţă, mult prea devreme, a creat un gol imens în rândul colegilor, prietenilor şi 
familiei.

în aceste momente, ne luăm rămas bun şi îi acordăm Salutul nostru “ Avem onoarea să vă 
salutăm, domnule colonel”

A încetat din viaţă la data de 24 aprilie 2017.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

PRO PAlRtA S6HPB
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Doamna colonel (rez.) BILAN MARIA s-a născut la data de 
31.12.1966 în localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, 
în perioada 1973-1981 a urmat cursurile Şcolii Generale din 

localitatea Crăciuneşti, judeţul Maramureş, iar în perioada 1981- 
1985 pe cele ale Liceului Industrial “Dragoş Vodă” din Sighetu 
Marmaţiei.
După absolvirea liceului, în anul 1985 s-a angajat ca profesor 
suplinitor la Şcoala Generală din localitatea Crăciuneşti, funcţie 
pe care a ocupat-o până în anul 1986. în perioada 1986-1990 a 
urmat cursurile Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine -  
specializarea rusă-ucraineană din cadrul Universităţii Bucureşti. 
La absolvirea facultăţii, doamna Bilan Maria a fost încadrată ca 
profesor de limba rusă la Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea 
Cheresig, judeţul Bihor, unde şi-a desfăşurat activitatea până în 
anul 1995.
începând cu data de 15.11.1996, în urma promovării concursului, 
este încadrată ca ofiţer în Ministerul Afacerilor Interne -  la 

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea şi numită în funcţia de profesor la 
Catedra de Limbi Străine şi Ştiinţe Socio-Umane. în această funcţie şi-a desfăşurat activitatea până în anul 
2013, când este promovată în funcţia de conducere de Şef birou la Biroul învăţământ din cadrul şcolii.

Doamna colonel (rez.) Bilan Maria a îndeplinit cu succes atribuţiile funcţiei de Şef birou până la 
data de 01.07.2016, când în urma reorganizării instituţiei, această funcţie este radiată, fiind înlocuită cu cea de 
Şef Serviciu Metodică-Planificare. Astfel, în aceste condiţii de modificări organizatorice, doamna Bilan 
Maria a fost împuternicită în funcţia de Şef serviciu, funcţie în care şi-a deslaşurat activitatea până la data de 
30.12.2016, când i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere, cu drept la pensie de serviciu anticipată 
parţială.

De-a lungul carierei sale profesionale, doamna Bilan Maria a acordat o atenţie deosebită şi pregătirii 
profesionale, lucru evidenţiat atât de numeroasele cursuri de perfecţionare absolvite, de simpozioanele şi 
mesele rotunde la care a luat parte, cât mai ales de faptul că în anul 2007 a obţinut titlul ştiinţific de “Doctor” în 
domeniul filologie, preocupare care a contribuit semnificativ la evoluţia sa în carieră.

în activitatea desfăşurată în cadrul Şcolii atât ca profesor cât şi ca şef al Serviciului Metodică- 
Planificare, ofiţerul s-a remarcat prin profesionalism, seriozitate, conştiinciozitate şi implicare în 
îndeplinirea la standarde înalte a sarcinilor de serviciu, ceea ce a făcut posibil ca într-o carieră de 20 de ani de 
activitate în M.A.I. să fie apreciat doar cu calificative de “Foarte Bine” şi să nu-i fie aplicată nicio sancţiune 
disciplinară.

Insp. Ciurle Adina

com sA <iiş iET <m p o l it ie  ia n c v  m i<ro ea

Domnul colonel (rz.) IANCU MIRCEA-FLORIAN s-a născut la data de 08.07.1960 în localitatea 
Oradea, judeţul Bihor.

în perioada 1967-1971 a urmat cursurile primare la Şcoala Generală nr. 8 din localitatea Oradea, iar în 
perioada 1971-1975, pe cele gimnaziale la Liceul nr. 2 din Oradea. începând cu anul 1975 devine elev al 
Liceului Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, pe care-1 absolvă în anul 1979. După absolvirea liceului, 
urmează cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Transmisiuni din Sibiu, pe o absolvă în anul 1982 cu 
gradul de locotenent.

După absolvirea şcolii militare, în anul 1982 a fost repartizat la Brigada 5 Grăniceri Oradea, 
Compania 319 Transmisiuni, unde a fost numit în funcţia de comandant pluton. în această funcţie îşi 
deslaşoară activitatea până în anul 1990, când se mută la cerere la Centrul Judeţean de Telecomunicaţii
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P E N S IO N A R E ...
Speciale Bihor, unde este numit în funcţia de 

ofiţer IV. în această funcţie şi-a desfăşurat activitatea 
până în anul 1992, când este mutat la Brigada 5 
Grăniceri - Biroul Transmisiuni, unde ocupă succesiv 
funcţii de ofiţer III şi II.

începând cu data de 15.07.2000 se mută la 
cerere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră “Avram Iancu” Oradea, unde este numit în 
funcţia de profesor, specialitatea comunicaţii şi 
informatică la Catedra de Pregătire Specifică, funcţie 
pe care o ocupă până la data de 08.01.2017, când este 
trecut în rezervă cu drept la pensie.

De-a lungul activităţii sale profesionale, 
ofiţerul a manifestat preocupare pentru dezvoltarea profesională, urmând atât cursurile Facultăţii de 
Electrotehnică şi Informatică din cadrul cadrul Universităţii din Oradea, pe care a absolvit-o cu diploma 
de licenţă în anul 1996 cât şi o serie de cursuri de perfecţionare în domeniul didactic şi informatică, iar 
în anul 2000 a absolvit Cursul postuniversitar de perfecţionare în limba engleză.

Domnul col. (rz.) Iancu Mircea-Florian s-a remarcat în activitatea desfăşurată în calitate de 
personal didactic în cadrul şcolii, prin îndeplinirea în limite normale a tuturor sarcinilor şi atribuţiilor ce 
i-au revenit potrivit fişei postului, fiind apreciat doar cu calificative de “Foarte Bine”.

Totodată, trebuie evidenţiată şi contribuţia deosebită adusă de domnul col. (rz.) Iancu Mircea- 
Florian la dezvoltarea patrimoniului instituţiei, prin faptul că în cursul anului 2006 s-a implicat în 
procedura de donare a unei cantităţi semnificative de mobilier şcolii.

Insp. Ciurle Adina

(p.c. <BOWEA IV L IA N A  L lV lV Ţ A

Doamna BODEA IULIANA- LIVIUŢA 
s-a născut la data de 03.02.1959 în localitatea 
Tria, comuna Dema, judeţul Bihor.

în perioada 1963-1975 a urmat cursurile 
şcolii generale şi a şcolii profesionale din 
localităţile Tria şi Sîntandrei, judeţul Bihor.

- 1966-1975 -  elevă la Şcoala generală 
din localitatea Sîntandrei, judeţul Bihor;

După absolvirea şcolii a îndeplinit mai 
multe funcţii:

- 1975-1991 -  muncitor la I.P.I.L.F. 
Oradea;

-1991-1992-prepara to r conserve la S.C. 
Avântul S.A. Oradea;

-1992 şi până în prezent spălător textile la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
Avram Iancu Oradea

Din cei 3 8 de ani vechime în muncă, peste 24 de ani sunt în instituţia noastră.

Insp. Ciurle Adina
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...PEN SIO N A R E
<P.C. IV J Ă 'N E S C 'U L U C IA N A

Doamna IVĂNESCU LUCIANA s-a născut la data de 
16.10.1956 în oraşul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş.

în perioada 1963-1975 a urmat cursurile şcolii 
generale şi cele liceale din localitatea Sighetu Marmaţiei, 
judeţul Maramureş.

- 1963-1975 -  elevă la şcoala generală şi Liceul 
Dragoş Vodă din localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul 
Maramureş;

După absolvirea liceului a îndeplinit mai multe
funcţii:

- 1975-1976-casnică;
- 1976-1977 -  profesor suplinitor la Şcoala generală 

nr.5 din Sighetu Marmaţiei;
- 1977-1978 -  elev la cursul de calificare, gradul I, 

Liceul industrial nr. 16, Bucureşti;
-1978-1979 -  vânzător la Centrul de librării din Baia

Mare;
- 1979-1986 -  bibliotecară la Liceul industrial nr.2 

Sighetu Marmaţiei;
-1986-1992 -  dactilograf şi bibliotecar la Centrul de 

Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Grăniceri din Oradea;
-1992-1996 -  referent la Compartimentul cultură, club, educaţie şi sport din Şcoala Militară de 

subofiţeri de grăniceri Avram Iancu Oradea;
-1996 şi până în prezent bibliotecar la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de frontieră Avram 

Iancu Oradea
Din cei 39 de ani vechime în muncă, peste 30 de ani sunt în instituţia noastră.
în viaţa instituţională întâlnim momente atât de diversificate în care sunt implicaţi oameni diferiţi prin 

activitatea realizată şi specificul său prin personalitate sau chiar prin felul fiecăruia de a fi.
Ne-am învăţat să asistăm la activităţi în care se încheie cariera de poliţişti şi cu mici excepţii personal 

civil. Emoţia este aceeaşi, trăirile sunt la fel de intense.
Astăzi, după o activitate generoasă în timp, două colege, dragi inimii noastre se pensionează.
Le cunoaştem foarte bine fiecare dintre noi, am colaborat cu dumnealor an după an, până azi.
Sunt două doamne frumoase, cu un zâmbet fermecător şi o tandreţe specifică.
Doamna Luciana Ivănescu, adică doamna bibliotecară, cum îi spun elevii, ne-a oferit cu drag memoria 

lumii prin oferta cărţilor din bibliotecă. Cei care sunt străini bibliotecii, nu bănuiesc cât de vie este această 
instituţie, pentru că biblioteca e ceva fără de care nu se poate.

Profesia de bibliotecar e de tip vocaţional, o fac numai cei cărora le place şi iubesc cărţile. Dacă iubeşti 
cărţile înseamnă că iubeşti oamenii, ai abilitatea de a comunica pentru a ajunge la sufletul lor pentru că 
biblioteca este un loc de sănătate pentru suflet. Aşa a fost şi rămâne doamna Luciana Ivănescu.

Ne-a sprijinit în organizarea activităţilor cultural-artistice, concursurilor, zilelor aniversare şi altor 
evenimente, ne-a consiliat,ascultat şi uneori când eram planificaţi, ne făcea ziua mai frumoasă prin 
distribuirea banilor de la CAR.

în apropierea punctului de control nr.2 se află spălătoria unităţii. Acolo şi-a desfăşurat activitatea în 
linişte, cu un comportament exemplar căruia îi era caracteristic o modestie aparte doamna Bodea Iuliana.

Sunt în mod sigur în această sală colegi despre care aş putea afirma fără teama să greşesc că nu au fost 
niciodată în acel spaţiu. Dar cu toţii am beneficiat indirect de beneficiile muncii de zi cu zi a acestei minunate 
doamne.
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P E N S IO N A R E ...
Important în viaţă nu este ceea ce eşti, cât de vizibil eşti profesional sau cât de vocal, important este să 

fii om, să ai demnitate, să respecţi pentru a fi respectat. Aşa s-a comportat doamna Bodea, corect, respectuos, 
loial.

Acum, viaţa le va oferi ceea ce merită pe deplin. Să aveţi linişte şi sănătate, nu aveţi de ce să vă 
întristaţi, iar când veţi dori vizitaţi-ne.

Doamnei Ivănescu i-am pregătit o nouă fişă de cititor al bibliotecii.
Doamnelor, vă doresc în numele întregului colectiv al şcolii prosperitate, bucurii alături de cei dragi, 

înţelegere şi să vă bucuraţi de viaţa frumoasă care vă aşteaptă.
Cu drag personalul şcolii.

Insp. Ciurle Adina

COMISAQLŞEE <DE(POLIŢIE gMECmffHţ.

Domnul colonel (rz.) BIOŞAGHEORGHE s-a născut la data de 12.02.1961 în localitatea Ciacova, 
judeţul Timiş.

In perioada 1968-1976 a urmat cursurile gimnaziale la Şcoala Generală din comuna Ciacova, 
respectiv la Şcoala Generală din comuna Giulvăz, judeţul Timiş, iar în perioada 1976-1980 pe cele ale 
Liceului Industrial nr. 1 din municipiul Timişoara.

După absolvirea liceului, susţine examen de admitere la Şcoala militară de ofiţeri activi “Mihai 
Viteazul ” din Piteşti, arma auto, unde este declarat “Admis” şi pe care o absolvă în anul 1983, cu gradul de 
locotenent.

După absolvirea şcolii este repartizat la Brigada 5 Grăniceri Oradea şi numit în funcţia de 
comandant pluton transport, funcţie pe care o ocupă până în anul 1990, când este promovat în funcţia de 
comandant companie aprovizionare şi transport din cadrul aceleiaşi unităţi. Din anul 1993 ocupă funcţia de 
ofiţer 3 la Biroul auto şi C.L. din cadrul Brigăzii 5 Grăniceri Oradea, până în anul 1997, când este promovat 
în funcţia de ofiţer specialist II. în această funcţie îşi desfăşoară activitatea până în anul 1999, când este din 
nou promovat, fiind numit în funcţia de ofiţer specialist I la Compartimentul Auto din cadrul Direcţiei 
Poliţiei de Frontieră Oradea.

Din anul 2000 este numit Şef Atelier Reparaţii Tehnică Militară în cadrul Inspectoratului Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Bihor, funcţie pe care o ocupă până în anul 2001, când este mutat în interesul serviciului 
la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" Oradea şi numit în funcţia de profesor 
IV la Catedra de Ordine Publică. în cadrul şcolii, este promovat succesiv mai întâi în funcţia de profesor III, 
iar începând cu anul 2004 în cea de profesor II, funcţie pe care o ocupă până la data încetării raporturilor de 
serviciu cu drept la pensie.

Vasta experienţă profesională a ofiţerului, seriozitatea şi profesionalismul de care a dat dovadă de-a 
lungul activităţii desfăşurate în cadrul şcolii, a determinat conducerea instituţiei să ia decizia împuternicirii 
domnului Bioşa Gheorghe să îndeplinească atribuţiile funcţiei de Şef catedră la Catedra de Ordine Publică, 
pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2016, ca urmare a vacantării acesteia.

De-a lungul activităţii desfăşurate în Ministerul Afacerilor Interne, domnul colonel (rz.) Bioşa 
Gheorghe a manifestat o preocupare constantă pentru perfecţionarea pregătirii continue, lucru evidenţiat 
atât de absolvirea în anul 1997 a Facultăţii de electrotehnică şi informatică, specializarea Automatică şi 
informatică industrială din cadrul Universităţii din Oradea, de absolvirea unor cursuri postuniversitare în 
domeniul didactic şi management, cât şi de participarea la o serie de cursuri de perfecţionare din domeniul 
auto..

în activitatea desfăşurată în cadrul şcolii domnul col. (rz.) Bioşa Gheorghe
şi-a îndeplinit cu profesionalism şi maximă seriozitate sarcinile şi responsabilităţile de serviciu, ceea 

ce a făcut posibil ca în cei 16 ani de activitate în cadrul instituţiei să fie apreciat doar cu calificative de 
“Foarte Bine” şi să nu-i fie aplicată nicio sancţiune disciplinară.

Astfel, modestia, simplitatea alături de calmul şi obiectivitatea de care a dat dovadă atât în relaţia 
profesor-elev cât şi în relaţiile cu colegii, sunt doar câteva dintre caracteristicile prin intermediul cărora 
domnul col.(rz) Bioşa Gheorghe a reuşit să atragă respectul şi admiraţia întregului colectiv al Şcolii.

Insp. Ciurle Adina
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