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Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”
Câmpina

În perioada 29 mai - 02 iunie
2017, s-au desfăşurat două sesiuni de
schimburi de experienţă profesională
pentru elevi şi cadre ale instituției noastre
şi studenţi din cadrul Universităţii de
Poliţie din Hahn, Germania.

În prima sesiune, Şcoala de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” a fost
gazda unui stagiu de practică pentru
studenţii Sebastien KIEF, Steven NASEH,
Marvin UTSCH, Julian KURTZ şi Thomas
SCHAFER, toţi aflați în ultimul an de
studii în cadrul instituţiei germane
amintite.

Luni, 29 mai, a avut loc întâlnirea
protocolară dintre delegaţia germană şi factorii de
decizie de la nivelul şcolii, în cadrul căreia s-au
prezentat misiunea şcolii şi sistemul de învăţământ
promovat. După vizitarea bazei didactice şi logisticii,
studenţii au participat la un curs de limbi străine
alături de elevii instituţie.
După-amiază s-a vizitat sediul Poliţiei
Municipiului Câmpina, Biroul de Poliţie Rutieră şi
Secţia de Poliţie Cornu, unde au fost prezentate
informaţii de interes privind structura instituţiei,
situaţia operativă, activitatea agenţilor de poliţie. S-a
făcut o comparaţie între dotarea echipajelor de
intervenţie ale poliţiei din cele două ţări, România şi
Germania, concluzia prezentată de studenţii germani
fiind că Poliţia Română dispune de mijloace tehnice
eficiente şi operative în soluţionarea speţelor cu care
se confruntă.
Marţi, 30 mai, studenţii au participat la
cursuri, fiind familiarizaţi cu noţiuni de bază pe linie
de Instrucţia Tragerii, Reţele de calculatoare şi
Terorism.
În cursul aceleiași zile a fost organizată o
vizită extracurriculară la Muzeul Peleş din staţiunea
Sinaia.

Miercuri, 31 mai, studenţii germani au participat la activităţi de de învăţământ precum
în: Educaţie fizică şi autoapărare, Legislaţie rutieră, partcipând şi la o şedinţă practică la
simulatorul de tactică, fiind prezentate diferite speţe şi modul de soluţionare a lor.
În după-amiaza zilei delegaţia germană s-a deplasat în municipiul Târgovişte, unde a
vizitat Muzeul de Poliţie şi a Complexul Curtea Domnească.

Joi, 01 iunie, fiind declarată zi nelucrătoare, studenţii germani au participat la activităţi
extracurriculare, vizitând municipiul Braşov, Castelul Bran şi cetatea Rîşnov.

Vineri, 02 iunie, s-a organizat o întâlnire
a delegaţiei străine pentru prezentarea concluziilor
generale. Aceștia au menționat faptul că stagiul a
fost util pentru activitatea lor profesională, dar şi
pentru dezvoltarea personală. Au remarcat
asemănările dintre sistemele de învăţământ
poliţienesc german şi cel promovat de şcoala
noastră, chiar dacă sunt niveluri diferite de
pregătire. Au mai apreciat și faptul că se pune accent
pe pregătirea practică a elevilor.

Spre finalul zilei studenţii germani s-au
deplasat în municipiul Bucureşti, la Dispeceratul
S.N.U.A.U.112 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie
a Municipiului Bucureşti, unde li s-au prezentat
atribuţiile acestei structuri, precum şi colaborarea
interinstituţională dintre Poliţie, structurile pentru
Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă.

În cea de-a doua sesiune, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina a fost
reprezentată în Proiectul „International Project Week” de la Universitatea de Poliţie a landului
Renania-Palatinat din Hahn, Germania, de către domnul subcomisar de poliţie VĂTĂȘELU
Valentin-Constantin, profesor în cadrul Catedrei de Eucație Fizică, Autoapărare și Instrucția
tragerii, fiind însoţit de elevii: FILIMON Maria – Georgiana, VATRĂ Cosmin-Teodor, GHERA
Marius-Alexandru și BUZAȘ Paul - Romario - promoția 2018.
Acest proiect, ce se derulează încă din anul 2009, are ca obiectiv general schimbul de
experienţă în domeniul formării poliţiştilor.
Amploarea şi importanţa activităţii sunt date şi de numărul mare de participanţi. La
activitate a participat un număr de 41 de persoane, din care 34 de elevi/studenţi şi 7
instructori/profesori din 9 ţări europene, respectiv:

*

Estonia;

Lituania;

*

Finlanda;

România;

*

Bulgaria;

Spania;

*

Olanda

Elveția

*

Georgia

Luni, 29 mai, a fost deschiderea oficială a atelierului
de lucru „Săptămâna Proiectelor Internaţionale”, cuvântul de
început aparţinând unui student german, iar coordonatorul
proiectului a fost domnul Johann Berg.
Alături de invitaţii străini, în activităţi au fost
implicaţi 30 de studenţi germani, vorbitori de limbă engleză.
Participanţii au fost împărţiţi în 7 grupe de lucru, instructorii/
lectorii/ profesorii alcătuind un grup separat, după care s-a făcut
o prezentare a şcolii.
Marţi, 30 mai, în grupele de lucru, elevii/studenţii
au purtat discuţii pe diverse teme specifice muncii de poliţie,
ocazie cu care s-au comparat sistemele poliţeneşti ale ţărilor
participante la eveniment. S-au prezentat diversele sisteme de
învăţământ, organizarea poliţienescă din ţările participante, a
fost prezentat echipamentul standard al unui ofiţer de poliţie şi,
implicit, al unui autovehicul de patrulă din dotarea poliţei
germane, măsuri tactice care se iau pe timpul unui control rutier
de rutină, măsuri de intervenţie în diferite situaţii (ca exemplu:
reţinerea, teste de sânge); comparaţii privind cariera de poliţist.
În după-amiaza aceleiași zile, gazdele au invitat
delegațiile străine la întreceri sportive pe terenul de sport al
campusului, respectiv pentru competiţii de fotbal şi volei,
echipele din care au făcut parte reprezentanţii şcolii clasându-se
în primele locuri.

Miercuri, 31 mai, au continuat lucrările din ziua
precedentă, după care s-au purtat discuţii despre Europa,
respectiv viziunea fiecărui participant despre aceasta şi viitorul
Europei.
La nivelul instructorilor, s-au purtat discuții legate de:
condiţiile de recrutare la admiterea în instituţiile de învăţământ
poliţieneşti, limită de vârstă, restricţii medicale, organizarea şi
structura cursurilor, perioada de şcolarizare, structura teoretică şi
practică din învăţământul poliţienesc, organizarea examenelor
din perioada şcolarizării etc. În după-amiaza zilei de miercuri,
gazdele au organizat o excursie în oraşul Trier.
Joi, 01 iunie, s-a vizitat unitatea de poliţie a localităţii
Wittlich, respectiv cu atribuţii specifice în intervenţii poliţieneşti
de ordine publică, unitate în care studenţii germani se prezintă în
stagii de practică şi unde participă la şedinţe de tragere cu
armamentul din dotare. În continuare, pe teren, a fost prezentată
tehnica de intervenţie auto în diverse situaţii.
În dimineaţa zilei de vineri, 02 iunie, a fost
organizată festivitatea de încheiere a workshop-ului şi s-au
prezentat concluziile evenimentului.

Adresăm mulţumiri pentru modul de cooperare şi profesionalismul cu care au răspuns
solicitărilor noastre, contribuind la crearea unei imagini pozitive Instituţiei Poliţiei Române pe
plan internaţional:

* Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale
* Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale
* Direcţiei Management Resurse Umane
* Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
* Muzeului Poliţiei Române Târgovişte
* Poliţiei Municipiului Câmpina
* Polţiei Municipiului Sinaia
* Primăriei Municipiului Câmpina.

