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A L E C S A N D R U  I O A N  1.
r  1 C u  m ila  lu i D u m n e d e u  ş i v o in ţa  N a ţio n a lă , D o m n u  P rin c ip a te lo r-U n ite  R om âne;

La to ţi  de fa ţă  ş i v iito ri s ă n e ta te :
(A su p ra  r a p o r tu lu i  M in is tru lu i N o s tru  S e c re ta r  de  S tă tu  la  M in is te r iu l de  R esb e lu ; 

L u â n d  în  c o n s id e ra ţie  a v a n ta g e le  ce a d u c e  s is te m u l  d u p e  c a re  s e  a flă  o rg a n isa ţi  
g ră n ic e r ii  de  d in co ce  d e  M ilcovu, p r in  c a re  se  v a  u n if ic a  o rg a n is a re a  

p u te re i  a rm a te  în  to tă  R o m ân ia .
* Am d e c re ta t  şi d e c re tă m u :

~  A rt. I. Se în f iin ţe z ă  în  R o m ân ia  de p e s te  M ilcovu, g ră n ic e r i  o rg a n is a ţi  ş i 
a d m in is t r a ţ i  în to c m a i c a  cei de  d in co ce  de  M ilcovu.

A rt. II. T oţi g ră n ic e r ii  în t r u n i ţ i  d in  R o m ân ia  se  vo r îm p ă r ţi  în  p a t r u  In sp ec to rii. 
R e s id e n ţa  In sp e c to r ie i 1 v a  fi la  G iu rg iu .

Idem , id em , 2  id em , la  Iaş i.
Idem , idem , 3 idem , la  P ia tra .
Idem , idem , 4 idem , la  P ite sc i.

A rt. III. In sp e c to r ii le  se  vo r c o m p u n e  d u p e  cu m  u rm e a z ă  
In sp e c to r ia  I, d e  4 b a ta lio n e , a v en d  s ta t -m a jo ru l  lor:

I. B a ta l ,  la  C a la fa t
,  l . a  com pan ie  la  Severin, 2 .a  idem , la  G ru ia , 3 .a  idem , la  C a lafat, 4 .a  idem  la  B echetu .

II. b a ta l ,  la  G iu rg iu
/  l . a  com pan ie  la  T u m u , 2 .a  idem , la  Z im nicea, 3 .a  idem , la  G iu rg iu , 4 .a  idem  la  O lten iţă .

III. b a ta l ,  la  B ră ila
•’l . a  com pan ie  la  or. Ş tirbe i, 2 .a  idem , la  G ura-Ia lom ., 3 .a  idem , la  Polizeşti, 4 .a  idem  la  B răila  K

IV. b a ta l ,  la  Ism ail
J  l .a  com pan ie  la  G alaţi, 2 .a  idem , la  Reni, 3 .a  idem , la  Ism ail, 4 .a  idem  la  V îlcov sa u  Chilia. 

I n s p e c to r ia  II, d e  d o u e  b a ta lio n e , a v e n d  s ta t -m a jo ru l  lor:
I. b a ta l ,  la  B olgrad

l . a  com pan ie  la  T a ta r -b u n a r , 2 .a  idem , la  C ubeiu ,
3 .a  idem , la  C o n rad u , 4 .a  idem  la  C arp ineni.

II. b a ta l ,  la  Ş te fă n e ş ti
* “ com pan ie  la  S cu len i, 2 .a  idem , la  B ivolari, 3 .a  idem , la  R ădău ţi, 4 .a  idem  la  M am orniţaJ 

In s p e c to r ia  III, de  d o u e  b a ta lio n e , a v en d  s ta t -m a jo ru l  lo r:
I. b a ta l ,  la  F ă ltic e n i

l . a  com pan ie  la  M ihăileni, 2 .a  idem , la  N im irceni,
3 .a  idem , la  C om u-L unci, 4 .a  idem  la  D orna. 

t  II. b a ta l ,  la  O cna
l . a  com pan ie  la  P ris ican i ş i Biezu, 2 .a  idem , la  C om ănesci,

3 .a  idem , la  O ituzu , 4 .a  idem  la  Soveja.
In s p e c to r ia  IV, de  d o u e  b a ta lio n e , a v en d  s ta t -m a jo ru l  lor:

I. b a ta l ,  la  P red ea l
l . a  com pan ie  la  B ra tocea , 2 .a  idem , la  P redeal, 3 .a  idem , la  G iuvala.

II. b a ta l ,  la  R .-Vilei
l . a  com pan ie  la  R. V adu lu i, 2 .a  idem , la  B uliga, 3 .a  idem , la  V îrciorova.
A rt. IV. Şi cel d in  u rm ă . M in istru  N o stru  de R esbe lu  es te  în să rc in a t cu  

e se c u ta re a  O rd o n an ţe i de  faţă .

A L E C S A N D R U  IOAN.
_  M in is t ru  d e  R e s b e ln ,
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24 IV L IV
24 iulie a fost desem nată Ziua Poliţiei de 

F rontieră  R om âne, prin  O rdonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.104 din 27 iunie 
2001, privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră. A legerea acestei zile 
este legată de unirea celor două structuri 
g r ă n i c e r e ş t i  d in  M o ld o v a  şi Ţ a ra  
Rom ânească de către domnitorul A lexandru 
Ioan Cuza, prin înaltul Decret Domnesc nr. 
893 din 24 iulie 1864 al domnitorului 
A lex an d ru  Ioan  C uza, care p revedea  
organizarea grănicerilor din M oldova după 
modelul celor din Ţara Rom ânească şi unirea 
celor două coipuri grănicereşti. începând din 
mai 2008, Dreptcredinciosul Voievod Ştefan 
Cel Mare şi Sfânt a fost consfinţit ca protector 
spiritual al Poliţiei de Frontieră Române.

Ag. şef pr. Voinea Marius
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...SCHIMB ELEVI
SCHIM® <&E ELEVI (ROMÂNO -  gERM JNSVE EgEDjl ERONTEX

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea a organizat şi desfăşurat 
în cooperare cu Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiei Federale din Oerlenbach pentru al doilea an 
consecutiv un schimb de studenţi susţinut de Agenţia Frontex. Activitatea s-a desfăşurat pe fondul unei vaste 
experienţe pe care şcoala noastră o are cu instituţii de profil din Germania.

Obiectivele schimbului de studenţi au fost stabilite încă în faza de proiect pilot în cadrul întâlnirii cu 
managerul de proiect, domnul George Vârban, expert naţional detaşat în cadrul Unităţii de Pregătire a 
Agenţiei Frontex. Acestea sunt: dezvoltarea cooperării la nivel instituţional pentru o coeziune socială mai 
mare, contribuţia la formarea unitară a poliţiştilor de frontieră europeni, pe baza unei pregătiri la standarde 
de calitate la cel mai înalt nivel, pentru a asigura interoperabilitatea poliţiştilor de frontieră implicaţi în 
misiuni comune la frontierele externe ale Uniunii Europene, dezvoltarea deprinderilor de bază pentru a 
munci într-un mediu multicultural, multilingvistic şi într-o continuă schimbare intr-un spaţiu european 
comun.

în perioada 20.09 -  01.10.2015 s-a desfăşurat la Oradea primul exerciţiu de mobilitate din cadrul 
schimbului de studenţi. Delegaţia germană a fost compusă din 20 elevi, 2 instructori, liderul de proiect şi 
asistentul acestuia.

încă de la sosirea delegaţiei atmosfera a fost una caldă şi veselă, elevii s-au împrietenit repede şi au 
schimbat impresii şi cunoştinţe referitoare la cultura şi istoria celor două ţări, dar mai ales cele referitoare la 
activitatea profesională a poliţistului de frontieră din România, respectiv a poliţistului federal din Germania.

Activităţile cuprinse în program au avut drept obiectiv dezvoltarea aptitudinilor necesare profesiei de 
poliţist, coeziunea echipelor care s-au format din elevii celor două ţări, perfecţionarea cunoştinţelor de limbă 
engleză ale participanţilor şi indicarea aspectelor care trebuie aplicate în conformitate cu Common Core 
Curriculum ( curriculum-ul comun de pregătire ) pe care cele două ţări îl aplică în formarea iniţială a 
poliţiştilor.
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SCHIMB ELEVI
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Scms. Cojan Adriana



...SCHIM B ELEVI
l e c ţ i e  V i z i t ă  l a  j j w d a w e <r j a  e q t i J v ă

în ultima decadă a lunii septembrie 2015, în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea a fost prezentă delegaţia de cadre şi elevi de la Centrul de Formare 
şi Perfecţionare a Poliţiei Federale din Oerlenbach, Gennania.

Prezenţa delegaţiei germane în şcoala noastră s-a înscris în activităţile de parteneriat Frontex 
-  „schimburi de elevi”, care se derulează la nivelul celor două instituţii de învăţământ în anul 2015.

în ziua de 29 septembrie, programul schimbului de elevi a cuprins lecţia vizită cu caracter 
practic-aplicativ la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor. Activitatea a fost organizată din partea 
Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” de către comisar şef de poliţie 
Creţu Bogdan, şeful Catedrei de ordine publică şi comisar de poliţie Erlik Mihail, profesor la Catedra 
de pregătire specifică. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor a răspuns cu mult profesionalism 
solicitărilor şcolii prin colonel Lung Petru, prim adjunct al inspectorului şef, locotenent-colonel 
Tarce Olimpiu, comandant Detaşament jandarmi mobil şi maior Seica Claudiu, ofiţer stat major.

Tematica abordată - „Jandarmeria Română, componentă a sistemului de ordine publică din 
România” - a fost concepută cu mănătoarele secvenţe de instruire:

Prezentarea sistemului forţelor de ordine publică din România;
Prezentarea organizării şi atribuţiilor Jandarmeriei Române;
Prezentarea armamentului şi tehnicii din înzestrarea structurilor dej andarmi;
Modul de acţiune al Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor specifice -  

exerciţii practic-demonstrative.
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SCHIMB ELEVI

Astfel, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor au fost evidenţiate principalele 
caracteristici ale Jandarmeriei Române, în contextul sistemului naţional de ordine publică şi s-au 
prezentat, pe ateliere, armamentul, tehnica şi mijloacele specifice.

în continuare, pe platoul de la Sala Sporturilor din municipiul Oradea au fost prezentate 
exerciţii de autoapărare şi de acţiune cu câinii de serviciu.

Activitatea s-a derulat ulterior în aceeaşi locaţie, într-un cadru tactic specific tulburării ordinii 
publice de către un grup numeros de persoane recalcitrante. A urmat acţiunea de restabilire a ordinii 
publice de către o subunitate de jandarmi, cu toate dotările specifice, iar momentul a fost marcat 
inclusiv de intervenţia ambulanţei pentru acordarea primului ajutor medical persoanelor rănite.

Exerciţiile s-au încheiat cu rezolvarea unei situaţii de protecţie civilă, care a marcat 
intervenţia echipelor de jandarmi cu ambarcaţiunile din dotare, pentru salvarea de persoane pe râul 
Crişul Repede.

în finalul activităţii, partea germană a apreciat calitatea secvenţelor de instruire prezentate, 
din care au rezultat o serie de aspecte definitorii ale misiunilor Jandarmeriei române în cadrul 
sistemului naţional de ordine publică. De asemenea, au fost remarcate elemente comune cu 
structurile similare germane, referitoare la procedurile de acţiune în diferite situaţii.

Cms. ş e f  Creţu Bogdan



ADMITERE
2015

Concursul de admitere la Şcoala de 
Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„Avram Iancu” Oradea -  sesiunea septembrie 
2015 s-a desfăşurat în perioada 06.09.2015- 
11.09.2015. în această sesiune au fost scoase la 
concurs un număr de 80 de locuri (bărbaţi şi 
femei), din care trei locuri au fost alocate 
candidaţilor cetăţeni români de etnie rromă şi 
două candidaţilor aparţinând minorităţilor 
naţionale. Pentru ocupare acestora, şi-au depus 
dosare de înscriere 321 candidaţi - 226 băieţi şi 
95 fete.

Concursul de admitere a constat în 
susţinerea de către candidaţi a probelor 
eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea 
aptitudinilor fizice) şi a probei de cunoştinţe la 
limba română şi o limbă străină la alegere 
(franceză sau engleză). Fiecare probă are 
c a ra c te r  o b lig a to riu , ia r  p a rtic ip a re a

c a n d id a ţilo r  la u rm ăto are  p robă  este 
condiţionată de promovarea celei anterioare. 
Din cei 304 candidaţi care s-au prezentat la 
sediul şcolii pentru susţinerea concursului de 
admitere au promovat probele eliminatorii 177 
(23 fete şi 154 băieţi).

în urma desfăşurării concursului de 
admitere în Şcoala de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea -  
sesiunea septembrie 2015, toate cele 80 de locuri 
scoase la concurs au fost ocupate, punctajul 
maxim de admitere fiind de 83 puncte, iar cel 
minim de 61 puncte.

Insp. Ciurle Adina



ABSOLVIRE...
LLSLlVlLALL DL JKBSOLVmE

LA ŞCOALA (DL DRLgAL'I^E A  A gLA TlLO L/P O LlLlLI DL LLQWTILLĂ
,A rC L A ^ IA N C V ” OLADLA ’

în data de 17 iulie 2015, la Şcoala de 
Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram 
Iancu” Oradea emoţiile au atins cote maxime 
datorită faptului că o nouă promoţie de absolvenţi 
a primit primul grad profesional din cariera de 
poliţist de frontieră.

Festivitatea de absolvire a fost condusă de 
comisarul şef de poliţie Ovidiu Stanciu - directorul 
Şcolii, care a felicitat absolvenţii pentru 
rezultatele obţinute la examenul de absolvire.

La festivitate au participat alături de 
absolvenţi, părinţii, rudele şi prietenii, profesorii, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai conducerii 
Poliţiei de Frontieră, invitaţi ai şcolilor cu care 
instituţia noastră desfăşoară activităţi de 
parteneriat: Şcoala Medie de Ordine Publică 
Miskolc - Ungaria, Şcoala Medie de Ordine 
Publică Szeged - Ungaria şi Şcoala Medie de 
Ordine Publică Kosice - Slovacia.

Absolvenţii au făcut parte din cea de-a 22-a 
serie pe care a dat-o şcoala orădeană, cu o durată 
de şcolarizare de 2 ani.

m> pmt\ &mp
8



...ABSOLVIRE

Toţi cei 57 de elevi, 12 fete şi 45 de băieţi, 
care au susţinut examenul de absolvire în 
perioada 04.07 - 16.07.2015, l-au trecut cu note 
bune. Repartiţia s-a făcut, în ordinea mediilor, la 
Inspectoratele Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră. 
Media generală a promoţiei a fost de 8,78.

Cei mai buni cinci absolvenţi au fost 
recompensaţi cu diplome de merit, iar şefa de 
promoţie, Iorga Violeta -  media 9,59 a fost 
recompensată cu înscrierea numelui pe placa de 
onoare a şcolii. Au fost doi ani speciali pe 
parcursul cărora aceşti tineri au studiat, au 
experimentat, au „luptat” pentru a obţine rezultate 
cât mai bune, s-au maturizat şi au devenit mai 
buni, atât ca oameni, dar mai ales ca poliţişti de 
frontieră.

Le dorim multă sănătate, drum bun în viaţă 
şi o frumoasă carieră profesională în Poliţia de 
Frontieră Română!

Cms. şe f Moldovan Valerian 
Ag. şe f adj. Solomie Carmen

PZO M m  SEHPBl
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CCNVCCARE
CONVOCAMEA METODICĂ ŞI DSEECODEDA (ŞOgiCĂ

14-18 ScE IT E M m jcE 2015

P ersonalita tea  profesoru lu i este una 
complexă ce presupune o serie întreagă de calităţi 
care sunt determinate de specificul muncii de poliţie 
de frontieră şi de complexitatea muncii pe care o 
desfăşoară acesta.

Primordial se impun calităţile atitudinale, 
umanismul, în general, şi dragostea faţă de educabil, 
în special, dar şi calităţi atitudinale de natură 
caracterial-m orală: corectitudinea, modestia, 
fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine. 
Pe lângă toate acestea profesorul este cel care are 
conştiinţa responsabilităţii misiunii sale: în mâinile 
sale se află, intr-un fel, nu numai viitorul poliţistului 
de frontieră, ci şi al Poliţiei de Frontieră şi, implicit, 
al ţării.

Toate aceste calităţi vin să se împletească cu 
aptitudinile pedagogice: didactice referitoare la 
activitatea de instruire şi educative privitoare la 
activitatea de modelare a personalităţii umane.

Fiecare din aceste categorii include apoi 
aptitudini legate de realizarea unei sarcini concrete: 
aptitudini metodice, aptitudini de evaluare şi 
aptitudini educative în domeniul educaţiei morale,

estetice, de mediu, de sănătate.
Ca o consecinţă imediată pentru formarea şi 

perfecţionarea unei astfel de personalităţi complexe 
se impune o pregătire metodică şi psihopedagogică 
permanentă.

Convocarea anuală de pregătire metodică şi 
psihopedagogică a personalului didactic şi didactic 
auxiliar a reunit personalul didactic şi didactic 
auxiliare din şcoala noastră, care au relaţionat în 
cadrul întâlnirii în conformitate cu tematica propusă 
în Graficul convocării.

Această întâlnire anuală şi-a propus ca 
obiective nu numai analizarea şi discutarea 
docu m en te lo r de o rg a n iz a re -p lan if ica re  a 
învăţământului în vederea asigurării conţinutului 
ştiinţific-educativ şi practic-aplicativ al instruirii, ci

şi analiza (observarea, vizarea, monitorizarea) 
modului în care se desfăşoară, la propriu, procesul 
instructiv-educativ în şcoală, stabilirea unor moduri 
ameliorative pentru modernizarea, diversificarea şi 
eficientizarea metodelor şi mijloacelor de predare în 
activitatea profesorului pentru creşterea calităţii în 
domeniul didactic.

în ceea ce priveşte formarea capacităţii de a 
conduce activităţile de învăţământ, în funcţie de 
schimbările sistemului de planificare şi organizare a 
învăţământului, s-a făcut o analiză nu numai 
cantitativă, ci mai ales calitativă, a elementelor 
constitutive ale procesului educaţional.

Totodată, s-a discutat despre procedurile 
specifice în vederea formării profesionale Iniţiale şi 
formării profesionale continue a agenţilor Poliţiei de 
Frontieră şi s-a făcut o analiză a elementelor 
structurale ale activităţii didactice cu adulţii, a 
modului de proiectare şi derulare atractivă şi flexibilă 
a interacţiunii didactice cu participanţii la cursuri.

_ m  Mm _
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...CCNVCCAKE
Calitatea învăţământului este influenţată în 

şcoală de diferite elemente esenţiale şi, din acest

punct de vedere, o acţiune de identificare a acţiunilor 
care să asigure în mod conştient şi pragmatic 
calitatea procesului didactic s-a impus de la sine.

Profesorii care au susţinut prelegeri şi au avut 
intervenţii interactive în cadrul convocării au supus 
discuţiei diferite teme de interes psihopedagogie şi 
metodic dintre care amintim:

P rez e n ta rea  in s tru c ţiu n ii  N r.45 d in  
08.05.2015, privind Corpul instructorilor de ordine 
publică din instituţiile de formare profesională 
iniţială aleM.A.I.;

•A b o rd ă r i  in o v a t iv e  în  d id a c t ic a  
învăţământului centrat pe competenţe;

•Folosirea platformei ILIAS - metodă 
modernă de predare şi perfecţionare a cunoştinţelor 
în pregătirea poliţiştilor de frontieră;

•Rolul şi eficienţa comisiilor de evaluare 
interne;

•Activităţi extracurriculare - forme şi

conţinuturi;
•Teacher's mobility - aspecte pozitive şi 

progres;
•Activităţi desfăşurate de profesorii şi

instructorii auto pentru pregătirea şi desfăşurarea 
unei şedinţe practice de conducere auto;

•Cunoaşterea şi îndrumarea elevilor pe 
timpul stagiului de practică. Bune practici şi aspecte 
care pot 11 îmbunătăţite;

•Progresul - în predarea şi asimilarea limbilor 
străine secundare;

•Desfăşurarea unei şedinţe practice în cadrul 
verificărilor la frontieră. Corelarea între şedinţele 
procedurale şi activitatea didactică la clasă;

•Aspecte privind iniţierea în tehnica tragerii 
cu pistolul din dotare;

•Metodica prezentării unei şedinţe practice în 
laboratorul de criminalistică privind amprentarea 
persoanelor;

•Metode didactice care asigură succesul în

formarea competenţelor din domeniul juridic;
•Tehnici de convingere utilizate în activitatea 

profesională;
•Transpunerea în activitatea didactică a 

sintezelor operative. Modul de acţiune în cazul 
producerii unui eveniment la frontieră;

•Măsuri coercitive prin folosirea mijloacelor 
din dotare: tehnici cu bastonul scurt şi dispozitivul cu 
substanţe iritant-lacrimogene;

•Evaluarea în educaţie fizică şi sport - factor 
im portan t pen tru  îndep lin irea  o b iec tive lo r 
curriculare.

O p a l e t ă  d i v e r s ă  ş i ,  i m p l i c i t ,  
multidimensională de subiecte şi itemi de evoluţie 
care revin în sarcina profesorului mereu în formare şi 
transformare ne ajută să înţelegem că meseria 
aceasta de mentor educaţional nu este întotdeauna 
presărată cu flori şi că numai prin muncă şi sudoare 
reuşim  să impunem schim barea micro sau 
m acrodim ensională din sistemul Poliţiei de 
Frontieră..

Cms. şef dr. Bordeanu Ioana

MO PfifM S6HPB
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JLL CINCILEA EXERCIŢIU (DE MCXBILIEATE A  (PROEESORILON 

ÎN  CADRUL (PROIECTULUI CCC (COXEMON CORE CURRJCUl UM) (PENTRU
A N U L  2015”

Acest exerciţiu s-a desfăşurat în perioada 
07 - 10.09.2015, fiind organizat sub egida Agenţiei

Frontex, la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor 
P.F. „Avram Iancu” Oradea.

TME reprezintă o oportunitate pentru 
profesori de a observa şi de a înţelege activităţile 
comune pe care le desfăşoară poliţiştii de frontieră 
români împreună cu colegii lor europeni la 
frontierele externe ale UE. Odată întorşi în ţările 
lor, aceştia urmează să transpună experienţa 
practică astfel obţinută în conţinutul didactic al 
temelor din curriculumul în baza căruia se 
realizează pregătirea la nivelul instituţiilor pe care 
le reprezintă.

Echipa de profesori desemnată să participe 
la acest exerciţiu de mobilitate a fost formată din: 

D-na. Julija Z1MINSKA, profesor 
de limba engleză în cadrul Colegiului Lituanian al 
Grănicerilor Medininkai (Lituania)

D -na. A ida HATSATURJAN, 
profesor de limba rusă în cadrul Academiei 
Estoniene de Ştiinţe ale Securităţii, Tallinn 
(Estonia)

D-l Ivan VELASCO M1RANDA, 
inspector principal, profesor de limba engleză în 
cadrul Academiei Poliţiei Naţionale Spaniole, 
Avila (Spania)

D-l G iorgio Pasqua, profesor 
documente false, Aeroport Torino, (Italia).

Din partea Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră Române, pentru activităţile 
desfăşurate la nivelul Şcolii de Pregătire a 
Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” 
Oradea, la aceast exerciţiu de mobilitate a 
participat comisar şef de poliţie dr. Ioana

Bordeianu, şefa Catedrei de Limbi Străine şi Ştiinţe 
Socio-Umane, în calitate de coordonator local al 
TME.

La n ive lu l şco lii toa te  ac tiv ită ţile  
desfăşurate pe parcursul acestui exerciţiu de 
mobilitate, cât şi la sectorul Borş, unde elevii 
desfăşoară stagiul de practică, s-au centrat pe 
cunoaşterea datelor referitoare la implementarea 
CCC în şcoală şi pe cele referitoare la evaluarea 
1AP. Accentul a fost pus pe referinţele CCC şi 
competenţele incluse în curriculumul naţional, pe 
activitatea desfăşurată de către catedre şi discutarea 
diferitelor materiale puse la dispoziţie de şefii 
catedrelor de Pregătire Specifică, cms. şef. Domuţ 
Vasile, Pregătire Juridică, Boiţ Cornel, Limbi 
Străine şi Ştiinţe Socio- umane, cms. şef. dr. Ioana 
Bordeianu şi Pregătire Generală, cms. şef Creţu 
Bogdan. Toate datele au fost prelucrate şi au fost 
puse la dispoziţia profesorilor implicaţi în 
exerciţiu.

Echipa managerială a Şcolii de Pregătire a 
Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” 
Oradea, comisar şef de poliţie Ovidiu Stanciu, 
directorul şcolii, comisar şef de poliţie Ionel 
Hotnoga, directorul adjunct pentru învăţământ, şi 
comisar şef de poliţie Florin Opriş, directorul 
adjunct pentru logistică au asigurat întreg sprijinul

necesar comisarului şef de poliţie dr. Ioana 
Bordeianu, în ceea ce priveşte asigurarea logisticii 
la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea, precum şi buna 
desfăşu rare  a a c tiv ită ţilo r de p redare  la 
Teachers'moment.

m> Pf\TM &MP
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Directoml adjunct pentru învăţământ, cms 

şef de poliţie Ionel Hotnoga, împreună cu ofiţerul 
coordonator au efectuat o informare a celor patru 
profesori participanţi la exerciţiul de mobilitate

asupra activităţilor desfăşurate în cadrul şcolii. 
Informarea a mai cuprins date despre sistemul de 
educaţie din ţara noastră, modul de lucru cu 
documentele de învăţământ şi, în special, regimul 
Curriculum-ului naţional şi CCC Frontex, dar şi 
informaţii despre implementarea CCC actualizat. 
Profesorii au participat ca observatori la proba 
sportivă din cadrul examenului de admitere în 
şcoală, care s-a desfăşurat la stadionul Universităţii 
din Oradea şi, cu această ocazie, au fost comparate 
cele patru sisteme educaţionale şi probele pe care le 
parcurg candidaţii la intrarea în şcoală, metodologia 
şi condiţiile de înscriere. Au avut loc discuţii 
referitoare la selecţia dosarelor, perioada de 
şco la rizare  şi in fluen ţe le  acesto ra  asupra 
rezultatului final. S-a discutat despre alinierea la 
Cadrul Sectorial al Calificărilor pentru Poliţiştii de 
Frontieră şi despre diferenţele existente în diferitele 
sisteme. La întâlnirea iniţială profesorii au fost 
informaţi asupra cursurilor pentru pregătirea de 
bază a agenţilor de poliţie de frontieră, care are loc în 
şcoală, despre faptul că şcoala este acreditată şi 
despre modelul de lucru cu competenţe şi module, 
aliniate la cerinţele de la Bologna şi Lisabona, cât şi 
despre cursurile de perfecţionare care se desfăşoară 
în şcoala de la Oradea, despre parteneriatele de 
succes pe care le are şcoala şi itemii de calitate ce 
trebuie îndepliniţi pentru a deveni o şcoală 
europeană. Discuţiile s-au prelungit pe această 
temă, profesorii străini fiind interesaţi atât de modul 
de pregătire de bază, cât şi cel de pregătire continuă.

Totodată, le-a fost prezentat în detaliu 
profesorilor prezenţi modul de organizare a

învăţământului în şcoala noastră apoi aceştia au 
asistat la o prezentare a şcolii şi a istoricului 
acesteia, la o prezentare a organizării şi funcţionării 
structurii făcută de şefii de catedră. A fost prezentat 
modul de implementare a CCC Frontex la fiecare 
catedră şi modul în parte, insistându-se asupra 
modului de formare a competenţelor. Ofiţerii mai 
sus menţionaţi au răspuns şi la întrebările 
profesorilor străini în legătură cu procesul de 
învăţământ, cu modul de lucru la clasă, metode, timp 
de lucru etc. S-a făcut menţiunea că timpul de lucru 
la clasă este de câte 50 de minute , în şedinţe de 100 
de minute. S-a discutat despre asemănările şi 
diferenţele dintre cele cinci sisteme de învăţământ: 
român, lituanian, italian, spaniol şi estonian din 
punct de vedere metodologic.

P ro feso rii p rezen ţi au ceru t de talii 
suplimentare asupra faptului că în şcoala noastră se 
organizează examene Cambridge şi TELC la limba 
engleză, în regim de centru închis şi modul de 
funcţionare a programului Addvance, la care şcoala 
noastră a obţinut diploma de bronz şi ne-au prezentat 
oportunităţile pe care elevii le au în şcolile pe care 
aceştia le reprezintă.

S-au vizitat muzeul şcolii (apreciind ideea 
înfiinţării unui astfel de muzeu şi subliniind 
importanţa cunoaşterii realizărilor înaintaşilor 
noştri), sala multifuncţională, laboratoarele de 
pregătire specifică şi s-au purtat discuţii cu

RHH9BM& mmm

profesorii şcolii în ceea ce priveşte modul de 
evaluare de la pregătirea generală.

De apreciat faptul că întreg personalul şcolii 
a asistat în Sala „Gh. Miclăuş” la prezentările făcute 
de ofiţerii din Estonia, Lituania, Italia şi Spania, 
despre fiecare ţară în parte şi despre şcolile de unde 
aceştia provin, cât şi despre sistemul de învăţământ 
din fiecare ţară

MO P/m S6HPB
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Profesorii din străinătate au răspuns la întrebările 
cadrelor şcolii, care au fost plăcut impresionaţi de 
cele prezentate în legătură cu sistemele de 
î n v ă ţ ă m â n t  d i n  c e l e  p a t r u  ţ ă r i .

Profesoara din Estonia, doamna Aida

Hatsaturjan, a prezentat o cercetare făcută de 
aceasta în Estonia, referitor la comunitatea 
vorbitoare de limba rusă, a prezentat Centrul de 
limbi străine din Tallin şi proiectele desfăşurate în 
cadml centrului.

Profesorul din Italia, domnul Giorgio 
Pasqua, a prezentat o temă referitoare la refugiaţi, 
profesoara din Lituania, Julija Ziminka, a prezentat 
tem atica la lim ba engleză şi Şcoala din 
Medininckai. Profesorul din Spania, domnul Ivan 
Velasco, a prezentat implementarea CCC în Spania 
şi Academia de Poliţie din Avila, Spania.

Totodată, profesorii prezenţi în şcoală s-au 
documentat practic, în teren, asupra modului de 
implementare şi desfăşurare a verificărilor la 
frontieră la nivelul SPF Borş unde, în timpul anului 
şcolar, elevii efectuează stagiul de practică. Cu 
această ocazie, s-au purtat discuţii cu reprezentanţi 
ai punctului Poliţiei de Frontieră despre modul de 
efectuare a practicii, despre metodologia de lucru,

implicarea fiecărui tutore şi rezultatele obţinute de 
elevi, despre modul de notare a acestora, despre 
caietele de stagiu, etc.

S-a procedat apoi la observarea modului de 
lucru în comun cu colegii din Ungaria, profesorii 
străini manifestând interes asupra faptului că 
activitatea se desfăşoară la frontiera internă, cu 
organizare diferită pe sensurile de intrare şi ieşire 
din ţară, solicitând informaţii suplimentare asupra 
procedurilor de lucru şi asupra situaţiei din teren. 
Aceştia au apreciat totodată faptul că elevii, aflaţi pe 
perioada stagiului, participă efectiv în patrule de 
supraveghere sau execută m isiuni specifice 
împreună cu tutorii.

A avut loc întâlnirea cu directorul şcolii, 
comisar şef de poliţie Ovidiu STANCIU pentru 
raportarea feedback-ului. Acesta a fost pozitiv, 
profesorii apreciind modul excelent de pregătire a 
elevilor din şcoală, modul de predare al profesorilor 
şi relaţionarea acestora cu elevii şi prin activităţile 
extraşcolare, culturale sau sportive, faptul că şcoala

are acreditare, că e şcoală europeană şi că există 
transferabilitatea creditelor şi faptul că se lucrează 
cu competenţe, module şi credite, în conformitate 
cu cerinţele europene. S-a precizat că, în ciuda 
timpului scurt avut la dispoziţie, organizarea 
întâlnirii s-a dovedit complexă şi foarte eficientă. 
Profesorii au menţionat că se înapoiază în ţările 
dumnealor cu o experienţă mai bogată legată de 
învăţământul poliţienesc şi metodologia de predare, 
având o părere foarte bună nu numai despre 
seriozitatea poliţiştilor de frontieră, ci şi despre 
modul de pregătire al acestora.

Cms. şef dr. Bordeanu Ioana

PRO PATRIA S6HP
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Fiind organizată în cadrul proiectului 
ISEC, această activitate desfăşurată de Academia

Poliţiei Federale Germane la Oradea, sub umbrela 
CEPOL, în perioada 31.10 -  04.09.2015, a fost 
destinată personalului din cadrul centrelor comune 
de cooperare poliţienească şi vamală din Europa.

Cursul a avut ca obiectiv principal 
evaluarea ofiţerilor din cele 6 ţări la deprinderile de 
vorbire, scriere, ascultare, citire şi folosire a limbii 
engleze, la nivelul B2.

La acest curs au participat 10 ofiţeri: câte 
doi din Spania şi Polonia, câte unul din Franţa şi 
Austria, respectiv 4 din Germania. Predarea şi 
evaluarea a fost asigurată de 3 profesori din 
Germania, de la Academia Federală din Lubeck şi 1 
profesor din România, de la Şcoala de Pregătire a 
Agenţilor de Poliţie de Frontieră.

Din partea Poliţiei de Frontieră Române la 
această activitate a participat comisar şef de poliţie 
dr. Ioana BORDEIANU, din cadrul Şcolii de 
Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram 
Iancu” Oradea, iar din partea I.G.P.F., de la PCCC 
Artand, agent principal de poliţie George RATIU şi 
ASA Diana TOBĂ, de la PCCC Oradea, în calitate 
de observatori.

La deschiderea oficială a cursului au fost 
prezenţi, pe lângă cei nominalizaţi mai sus, şi 
directorul şcolii, comisar şef de poliţie Ovidiu 
STANCIU şi directorul adjunct pentru învăţământ, 
comisar şef de poliţie Ionel HOTNOGA. Aceştia au 
urat bun venit ofiţerilor din cele 6 ţări şi şi-au 
exprimat încrederea în derularea cu succes a 
activităţilor programate, atât pe plan profesional , 
cât şi în planul socializării şi comunicării integrate.

In cadrul cursului s - a făcut o vizită de 
lucru la Punctul de Contact Oradea unde, după 
prezentarea punctului şi a activităţii acestuia, au

avut loc dezbateri legate de specificul altor puncte 
de contact din ţările reprezentate de participanţi; tot 
cu această ocazie a avut loc şi o întâlnire cu ofiţerul 
de legătură din Italia, aflat în misiune la PCCC 
Oradea.

Activitatea de evaluare integrată a început 
cu evaluarea deprinderii de citire şi scriere, cu 
durata de 90 de minute, având ca platformă 
vocabularul specific poliţiei de frontieră şi texte 
specializate. De mare ajutor a fost aici platforma 
ILIAS a şcolii unde cursanţii au avut acces în baza 
codurilor primite de la Departamentul învăţământ.

După evaluarea acestor deprinderi a urmat 
evaluarea deprinderii de ascultare, unde ascultarea 
s-a realizat de 2 ori şi unde au fost de asemenea 
folosite filmări cu vocabular şi situaţii specifice. 
Evaluarea la deprinderea de vorbire de către 
comisia de evaluare formată din cei trei profesori 
din Germania dl. Dietmar RUGE, dl. Armindo 
BOTO, dna. Nancy SIEKMANN şi dna. comisar şef 
dr. Ioana BORDEIANU a avut patru părţi: partea I 
prezentarea candidaţilor, partea a Il-a descrierea 
unei fotografii cu tematică specifică de frontieră, 
partea a IlI-a, soluţionarea unei speţe date împreună 
cu un partener de conversaţie pentru verificarea 
interactivităţii specifice în limba engleză şi partea a

IV-a răspunsuri la întrebări specifice, date.
Vizita la PCCC Artand a fost de un bun 

augur, aici a avut loc prezentarea punctului, urmată 
de discuţii referitoare la situaţii specifice legate de 
activitatea în PCCC-uri. Ofiţerii români au fost 
deosebit de apreciaţi de către toţi cei prezenţi la 
Oradea, în cadrul acestui proiect.

R ezultatele  cursan ţilo r au fost în 
conformitate cu standardele cerute de Cadrul 
European de Referinţă pentru limbi străine.

Cms. şef dr. Bordeanu Ioana
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în perioada 21-25.09.2015 s-a desfăşurat la 
Institutul de studii pentru ordine publică din

Bucureşti „Stagiul de specializare pe linie de tradiţii 
şi educaţie” organizat de Centrul cultural al M.A.I., 
activitate la care instituţia noastră a fost reprezentată 
de A.s.p. Marius VOINEA.

Au fost prezentate mai multe materiale de 
către invitaţi, dintre care amintesc doar câteva: 
„însemnele heraldice - mijloace de identificare 
organizaţională”, prezentată de către domnul doctor 
Laurenţiu SZEMKOVICS, consilier superior la 
Arhivele Naţionale, „Vechi uniforme grănicereşti - 
de veghe la fruntarii”, prezentată de dl. cms. şef 
Cristian FIREA de la Muzeul Poliţiei de Frontieră 
Giurgiu şi „Foişorul de Foc - Muzeul Naţional al 
Pompierilor”, prezentat de către d-na muzeograf 
Foredana OPRICĂ.

De asemenea au fost organizate vizite de 
documentare la unele din numeroasele obiective 
istorice şi culturale ale Bucureştiului: Palatul 
Cercului Militar Naţional, Foişorul de Foc, Muzeul 
Poliţiei de Frontieră din Giurgiu şi Muzeul Naţional 
al Satului „Dimitrie Guşti”.

P A F A T U F  C E R C U F U I M IF IT A R  
NAŢIONAF este o clădire din Bucureşti care 
găzduieşte instituţia centrală de cultură a Armatei 
române, cu profil cultural-educativ, artistic, 
recreativ-distractiv , precum  şi de imagine, 
reprezentare  şi protocol. F ucrările  pentru 
construcţia Palatului Cercului Militar Naţional au 
început în anul 1911, deşi terenul unde urma să se 
ridice edificiul fusese cedat de M inisterul 
Domeniilor încă din 1898. Proiectantul principal al 
monumentalului Palat al Cercului Militar Naţional a 
fost arhitectul român Dimitrie Maimarolu.

Fondurile necesare au fost adunate din

donaţii, subscripţii şi cotizaţii ale ofiţerilor (circa 
80%), precum şi din subvenţii de stat şi împrumuturi 
rambursabile.

Fa 4 februarie 1923, în prezenţa Regelui 
Ferdinand I al României şi a Reginei Maria a 
României, a ministrului de război, generalul 
Gheorghe Mărdărescu, şi a comandantului Corpului 
2 Armată, generalul Ştefan Holban, are loc 
inaugurarea oficială, solemnă, a Palatului Cercului 
Militar.

MUZEUF POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
GIURGIU este singura instituţie de acest gen din 
România care, la data de 24 iulie 2002, cu ocazia 
aniversării a 138 de ani de existenţă instituţională a 
Poliţiei de Frontieră, devine sediul Muzeul Poliţiei 
de Frontieră Române.

Compartimentată în şase săli de expoziţie, 
instituţia găzduieşte colecţia perm anentă a 
muzeului, formată din drapele de luptă, expoziţia de 
uniforme grănicereşti istorice „De Veghe la 
Fruntarii”, expoziţia de uniforme actuale ale ţărilor 
europene, machete ale navelor fluviale ale Poliţiei de 
Frontieră, arme actuale şi din timpul celor două 
războaie mondiale, epoleţi, insigne, decoraţii, 
publicaţii istorice şi un tablou amplu reprezentând 
Bătălia de la Călugăreni.

în holul principal al clădiri se află bustul al lui 
Alexandru Ioan Cuza, fondatorul Poliţiei de 
Frontieră moderne. Expoziţia „De Veghe la 
Fruntarii” realizată în anul 2012, cu sprijinul

financiar al Administraţiei Fondului Cultural 
Naţional, însumează un număr total de douăzeci şi 
şase de uniforme grănicereşti din 1806 până în 
prezent.
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FOIŞORUL DE FOC este o clădire de 

42 metri înălţime aflată între Obor, Calea 
M oşilor şi Nerva-Traian. In 
trecut servea drept turn de 
observaţie pentru apărarea 
împotriva incendiilor. A fost 
construit în 1890, la doi ani 
după ce precedentul turn,
Turnul C olţei, rid icat în 
1 7 1 5 , a fo s t  d e m o la t .
Planurile au fost realizate de 
George M andrea, în acea 
perioadă  a rh itec tu l-şef al 
Bucureştiului. Foişorul de 
Foc a fost gândit a avea şi 
rolul de turn de apă. însă, 
după finalizarea construcţiei, 
compania locală de apă - 
Uzina de Apă Grozăveşti - nu 
a avut pom pe suficient de 
puternice pentru a îl umple. Foişorul de Foc a 
fost folosit de către pom pieri până în 1935, 
când şi-a pierdut rolul, întrucât în Bucureşti 
se ridicau tot mai multe clădiri înalte, iar 
in tro d u c e re a  te le fo n ie i  făcea  in u tilă  
existenţa unui turn de veghe. Din 1963 a fost 
transform at în M uzeu al Pompierilor.

M U Z E U L  N A Ţ I O N A L  A L  
SATULUI „DIM ITRIE G U ŞTI” - este 
d e n u m ire a  a tr ib u i tă  p r in  H o tă râ re a  
Guvernului României nr. 742/2003, art. 18

lit. instituţiei ce purta num ele de M uzeul 
S a tu lu i, o c rea ţie  a fo lc lo ris tu lu i şi 
sociologului Dimitrie Guşti. M uzeul a fost

inaugurat la 10 mai 1936, în prezenţa regelui 
Carol al Il-lea al României, iar pentru public, 

pe 17 mai 1936, fiind în 
prezent una dintre cele mai 
mari atracţii turistice ale 
Bucureştiului. Planurile de 
a m p l a s a m e n t  au  f o s t  
ex ecu ta te  de sc riito ru l, 
dram aturgul, regizorul şi 
sc e n o g ra fu l V ic to r Ion  
P o p a ,  i a r  f o n d u r i l e  
financiare necesare au fost 
p u s e  la d i s p o z i ţ i e  de 
Fundaţia Culturală Regală.

Viaţa în mediul rural 
şi obiceiurile rurale au o 
î n s e m n ă t a t e  m a j o r ă  în  
istoria României. Pentru a 
construi M uzeul Satului pe 
care Dimitrie Guşti obişnuia 

să îl num ească „sunetul trist al clopotelor 
i s t o r i e i  R o m â n i e i ” , c a s e l e  au  fo s t  
dezasamblate, bucată cu bucată, transportate 
cu trenul, căruţa sau cu barca, până la 
Bucureşti, unde au fost asamblate la loc pe 
suprafaţa m uzeului de astăzi aflată pe malul 
lacului Herăstrău. Cea mai veche casă este 
construită în secolul al XVII-lea, iar cea mai 
recentă aparţine secolului al X lX-lea. Casele 
din regiunile de deal şi din regiunile de munte 
sunt deosebite de cele din zona de câmpie prin 
fundaţia înaltă, cele de la şes fiind m ajoritatea 
cu fundaţii joase, cele provenite din zonele 
unde invadau duşmanii des fiind jum ătate 
îngropate în pământ.

Aşadar Bucureştiul vechi, dar şi cel 
nou, cu bune şi cu rele, va avea întotdeauna ce 
să ofere vizitatorilor săi interesaţi de istorie! 
Iar dacă aveţi drum (şi timp) încercaţi să 
beneficiaţi de m ultitudinea de obiective 
turistice pe care capitala noastră le pune la 
dispoziţia celor care vor dori să se bucure de 
ele.

Ag. şef pr. Voinea Marius
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„cV(pj4 miyRCFEWiyEm^Ei ” q j w  e e e V e l  ic a  m o l v o v a

O delegaţie a Şcolii de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM 
IANCU” Oradea, a participat la turneul

i n t e r n a ţ i o n a l  de  m i n i f o t b a l  „ C u p a  
I n d e p e n d e n ţ e i ” , o r g a n i z a t  de că t r e  
D epartam entul Poliţie i de Frontieră  a 
Republicii Moldova, împreună cu Asociaţia 
Internaţională a Poliţiştilor, secţia Republica 
Moldova, activitate desfăşurată la Chişinău 
(Republica Moldova), în perioada 28 -  
30.08.2015.

Activitatea a fost 
o rgan izată  în  con tex tu l m an ifes tă rilo r 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a 
Republicii Moldova (27.08.2015) şi a reunit 
delegaţii ale autorităţilor de aplicare a legii din 
Republica Moldova, misiunilor diplomatice 
acreditate în Republica Moldova precum şi

România şi Georgia.
Delegaţia Poliţiei de Frontieră 

Române a fost formată din 6 reprezentanţi ai 
Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
F ron t i e r ă  „Avram I a n c u ” Oradea ,  4 
reprezentanţi ai Serviciului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Bihor, şi a fost condusă de 
către comisar şef de poliţie Marius CURA, 
şeful compartimentului Relaţii Internaţionale 
şi vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale a 
Poliţiştilor, Regiunea 2 Bihor.

Obiectivele principale ale acestei 
vizite au fost:

- participarea la prim ul turneu 
internaţional de minifotbal organizat de către

IPARepublica Moldova;
- întărirea relaţiilor de prietenie cu 

Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră al 
Repub l i c i i  M o l d o v a  din U n gh en i  şi 
Departamentul Poliţiei de Frontieră al Poliţiei 
de Frontieră al Republicii Moldova, precum şi 
cu alte delegaţii străine şi structuri locale şi 
naţionale;

Prin participarea la acest turneu s- 
a realizat, datorită comportamentului deosebit 
al membrilor delegaţiei Poliţiei de Frontieră 
Române, promovarea şi întărirea imaginii 
Poliţiei de Frontieră Române de care aceasta 
se bucură în Europa.

PW PATW &MP
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La turneu au mai participat un număr 
de douăsprezece echipe, după cum urm ează:

•echipa Poliţiei de Frontieră a Ministerului 
Afacerilor Interne din Georgia;

•echipa Şcolii de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, 
România;

•echipa Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Iaşi, România;

•echipa Misiunii Uniunii Europene de 
Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina;

•echipa Procuraturii Generale din 
Republica Moldova;

• e c h i p a  C e n t r u l u i  N a ţ i o n a l  
Anticorupţie din Republica Moldova;

•echipa Inspectoratului General de 
Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne a 
Republicii Moldova;

• echipa Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare a M inisterului Justiţiei a

Republicii Moldova;
•echipa Serviciului Protecţiei Civile şi

S ituaţiilor Excepţionale al M inisterului 
Afacerilor Interne a Republicii Moldova;

•echipa Departamentului Poliţiei de 
Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne a 
Republicii Moldova;

•echipa Asociaţiei Judecătorilor din 
Republica Moldova;

•echipa Asociaţiei Procurorilor din 
Republica Moldova.

A c e s t  t u r n e u  i n t e r n a ţ i o n a l  de 
minifotbal, a avut ca scop promovarea culturii 
fizice şi sportului în rândul structurilor 
participante, consolidarea cooperării între 
autorităţilor de aplicare a legii şi a reprezentat 
un bun prilej de cunoaştere interumană, a 
culturilor ţărilor participante, a relaţiilor de 
prietenie şi colaborare care s-au stabilit între

reprezentanţi, prin sloganul IPA “Servo per 
Amikeko” (servicii prin prietenie).

Turneul de fotbal, a dovedit încă odată, 
deschiderea totală a tuturor celor implicaţi, 
organizatori şi participanţi, către o colaborare 
sinceră şi corectă, care să aibă ca rezultat final 
stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de 
prietenie şi legături indisolubile între statele 
care au relaţii de parteneriat, şi nu numai.

L a  f i n a l u l  t u r n e u l u i  e c h i p a  
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Iaşi, România, s-a clasat pe un 
merituos loc IV, iar echipa Şcolii de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” 
Oradea, s-a clasificat pe locul şapte.

Cms. ş e f  Cura M ărim
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cpoliţişti

în  data de 15.05.2015 , clasa 101 însoţită
7 5

de dirigintele Comisar şef de poliţie Boiţ 
Cornel am pornit în prima noastră excursie , ca 
şi elevi la ŞCOALA DE PREGĂTIRE A 
AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
„AVRAM IANCU” ORADEA, la P ad iş .

După un drum lung, de două ore, am 
ajuns la cabană , unde fiecare şi-a luat rolul în 
serios, sarcinile fiind bine îm părţite .

A doua zi dis-de-dim ineaţă, împreună cu 
dirigintele nostru am pornit pe un traseu bine 
s tab ilit, care a durat nouă ore , parcurgând 25 
km  . Traseul a fost dificil, cu porţiuni greu 
accesibile, pe care l-am traversat ca o echipă, 
sprijinindu-ne unii pe alţii.

Ne-am  atins toate obiectivele propuse, 
prin vizitarea Gheţarului Focul Viu, Poiana 
Florilor, Cheile Galbenei , chiar dacă am fost 
puşi în situaţii unice, cum ar fi escaladarea 
stâncilor, lanţurile fiind singurul nostru sprijin.

_ PW PmtA _
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EXCURSIE

Ultimii kilometrii au fost cei mai dificili, 
datorită oboselii acumulate, terenului foarte 
acc id en ta t şi condi ţ i i lor  m eteo ro lo g ice  
nefavorabile.

Această încercare a fost realizabilă 
datorită cunoştinţelor acumulate si abilităţilor

5 5 5 5

formate, pe parcursul primului an şcolar, la 
diferite module cum ar fi: Cooperare şi lucru în 
echipă, Asigurarea securităţii şi sănătăţii în 
muncă, Instruire m ilitară .

W eekend-ul petrecut împreună ne-a 
apropiat mai mult, ne-a făcut să ne depăşim 
limitele şi ne-a determinat să conştientizăm că 
suntem capabili să lucrăm în orice condiţii.

Colectivul clasei 101

m  p / m  s £ h p b
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EDUCAŢIE
Î M & K E V n A ”

„deCCme andIforget, teacfi me andI may rememder, invoCve me andI Cearn. ”
Nu putem să educăm împreună dacă nu dăm dovadă de profesionalism în ceea ce priveşte toate 

aspectele colaborării.

Succesul înseamnă în primul rând seriozitate, 
respect reciproc, foarte multă muncă şi includem aici 
mai ales şi lucrul în echipă, atât la nivelul profesorilor, 
cât şi la nivelul elevilor. în cazul parteneriatului cu 
Liceul „Aurel Lazăr” - o şcoală europeană cu tradiţie, 
cunoscută atât la nivel local, naţional dar şi 
internaţional, lucrul în echipă a avut şi are rezultate 
concrete cu finalitate imediată în formarea relaţionării 
sociale, a relaţionării cu comunitatea, dar nu numai.

Buna colaborare joacă un rol esenţial în 
ecuaţia menită să asigure succesul. Un parteneriat se 
creează în timp şi presupune un produs de calitate, 

activităţi şi servicii care ţin pasul cu nevoile partenerului, actorului social şi ale societăţii postmodeme în 
continuă schimbare, dar, mai ales, încredere.

încrederea nu poate să fie fundamentul nici unei platforme educaţionale solide dacă între parteneri 
nu există o relaţie corectă, fără sincope. De ani buni 
între cele două instituţii educaţionale această 
comunicare şi încrederea reciprocă, rezultată din 
servicii şi contracte pe termen lung a impus o anumită 
calitate a colaborării. Constanţa pe timp îndelungat 
aduce dezvoltare. Parteneriatul mai sus menţionat 
este un model care s-a dezvoltat implicit la un anumit 
nivel şi care ne-a determinat să ne confruntăm cu 
anumite rigori şi, atâta timp cât ne străduim să facem 
faţă acestor cerinţe, succesul vine de la sine. Suma 
tuturor lucrurilor realizate împreună a dus la 
încrederea pe care ne-am acordat-o reciproc şi sperăm 
să facem faţă şi provocărilor viitoare. Nu ştim dacă 
există o reţetă a succesului, dar în cazul nostru reţeta a fost profesionalismul şi seriozitatea, cuvântul dat, 
care ne reprezintă.

Ca finalitate imediată amintim jocurile de rol şi prezenţa scenică eficientă a elevilor participanţi în 
cadrul SSE (CURTEAN DORIS, HURGOIU ANGEL, ROŞU DAVID, PETRUT MADALINA), sub 
umbrela Frontex şi materialele lucrate cu referire la regimul frontierei de stat, întâlnirile repetate dintre

profesorii coordonatori (cms. şef dr. IOANA 
BORDEIANU, cms. şef BOIŢ CORNEL, prof. ICA 
GAVRA şi prof LILIANA ARDELEAN javând o 
tematică stabilită ceea ce a dus la creşterea nivelului 
de limbă engleză vorbită, atât în ceea ce priveşte 
elevii liceului , cât şi referitor la elevii din cadrul 
Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră 
„A. Iancu”.

Cms. şefdr. Bordeanu Ioana
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...IU B IR E A
SCRISOAREA L V IA L m R T E IN ST E IN  CĂTRE FIICA SA: "FORŢA

u n iv e r s a l a  e s t e  iu e ir e a  ”
De curând, cercetătorul Gregg Braden, cunoscut pentru cercetările sale din domeniul fizicii cuantice, a 

dezvăluit pe contul său de Twitter scrisoarea secretă pe care Albert Einstein i-a lăsat-o fiicei sale, Leiserl.
Scrisoarea se pare că este una dintre cele 1400 de scrisori donate în anii 1980 de Lieserl, fiica lui 

Einstein, Universităţii Ebraice din Ierusalim, cu menţiunea de a nu fi publicate decât după minim două decenii
de la moartea tatălui său. In scrisoare, Albert Einstein 
dezvăluie că cea mai puternică forţă din univers este 
Iubirea.

“Când am propus teoria relativităţii, foarte 
puţini oameni m-au înţeles, iar ceea ce urmează să 
destăinui um anităţii acum, se va ciocni de 
neînţelegerea şi prejudecăţile din această lume.

Te rog să păstrezi aceste scrisori atât timp cât 
este necesar, ani, decenii, până când societatea este 
suficient de avansată pentru a accepta ceea ce voi 
explica mai jos.

Există o forţă extrem de puternică, pentru 
care, cel puţin până în prezent, ştiinţa nu a găsit o 
explicaţie formală. Este forţa care include şi 
guvernează totul, este chiar în spatele oricărui fenomen 

care are loc în univers şi încă nu a fost identificată de noi. Această forţă universală este IUBIREA.
Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forţă 

nevăzută. Iubirea este Lumina, care îi luminează pe cei ce o oferă şi o primesc. Iubirea este gravitaţie, deoarece îi 
face pe unii oameni să se simtă atraşi de alţii. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun şi oferă 
umanităţii şansa de a nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire noi trăim şi 
murim. Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire.

Această forţă explică totul şi oferă sens vieţii. Aceasta este variabila pe care am ignorat-o de prea mult 
timp, poate pentru că ne este frică de iubire deoarece este singura energie din univers pe care fiinţa umană nu a 
învăţat să o controleze după voinţa sa.

Pentru a evidenţia iubirea, am creat o simplă subtituire în cea mai faimoasă ecuaţie de-a mea. Dacă în 
loc de E=mc2, acceptăm că energia pentru a vindeca întreaga lume poate fi obţinută din multiplicarea iubirii cu 
viteza luminii la pătrat, atunci ajungem la concluzia ca iubirea este cea mai puternică forţă ce există, deoarece nu 
are nicio limită.

După eşecul umanităţii în a utiliza şi controla celelalte forţe din univers, care până la urmă s-au întors 
împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi înşine cu o altă formă de energie...

Dacă vrem ca speciile noastre să supravieţuiască, dacă vrem să descoperim sensul vieţii, dacă vrem să 
salvăm lumea şi fiecare fiinţă conştientă ce trăieşte, atunci iubirea este unicul răspuns.

Probabil nu suntem încă pregătiţi să creăm o bombă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru a 
distruge ura, egoismul şi lăcomia care devastează planeta.

Cu toate acestea, fiecare individ poartă cu sine un mic, dar puternic generator de iubire, a cărui energie 
aşteaptă să fie eliberată.

Când o să învăţăm să oferim şi să primim această energie universală, dragă Lieserl, vom putea afirma 
că iubirea învinge tot, că poate transcende totul şi orice, deoarece iubirea este chintesenţa vieţii.

Regret profund că nu am fost capabil să exprim ceea ce este în inima mea, care a bătut în linişte pentru 
tine întreaga mea viaţă. Poate e prea târziu pentru scuze, dar cum timpul e relativ, simt nevoia să îţi împărtăşesc 
că Te Iubesc şi datorită ţie am ajuns la răspunsul suprem!

Tatăl tău,
Albert Einstein”

Cms. şef dr. Bilan Maria
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