Pregătirea profesională a personalului responsabil cu aplicarea legii este o
prioritate la nivelul statelor membre, care colaborează pentru acest obiectiv
prin intermediul Agenției Uniunii Europene pentru Pregătirea Forțelor de
Aplicare a Legii (CEPOL).
În perioada 21-22 mai 2019, în contextul exercitării de România a Președinției
Consiliului Uniunii Europene, Consiliul de administrație al CEPOL s-a întrunit la
București, în cadrul celei de-a 6-a reuniuni, pentru a discuta despre implementarea
unei noi metodologii de pregătire a personalului și despre cele mai eficiente
metode, în funcție de prioritățile și nevoile identificate la nivelul fiecărei țări
membre.
Activitatea a fost organizată de către Ministerul Afacerilor Interne prin Unitatea
Națională CEPOL din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane structură care este partener-cadru al agenției CEPOL.
Reuniunea a fost prezidată de domnul Kimmo Himberg, președintele Consiliului
de administrație al CEPOL. În deschidere au luat cuvântul comisar-șef de poliție
Mihai-Cătălin Necula, secretar de stat în cadrul MAI, și chestor principal de
poliție Ovidiu Macovei, director al Centrului Multifuncțional de Pregătire
Schengen și reprezentant al României cu drept de vot în cadrul Consiliului de
administrație al CEPOL.
Dezbaterile au avut în vedere experiența acumulată de Agenție până în prezent,
ținându-se cont de aspecte ce pot fi îmbunătățite, inclusiv de ordin administrativ,
precum și adaptabilitatea cursurilor de formare în funcție de evoluția situațiilor
operative. S-a luat în calcul inclusiv deschiderea unor noi centre de pregătire
profesională, în funcție de cerințele existente.
Participanții au discutat despre instrumentele și modalitățile de formare
profesională a personalului de aplicare a legii din cadrul statelor membre ale UE și
statelor terțe, astfel încât să contribuie la obținerea celor mai bune rezultate în
activitatea de prevenire și combatere a fenomenelor infracționale, precum traficul
de droguri, traficul de persoane, folosirea frauduloasă a actelor de identitate sau
infracțiunile din mediul on-line, care nu țin cont de granițe.
***
CEPOL este o agenție a Uniunii Europene, cunoscută până în anul 2016 și sub
denumirea de Colegiul European de Poliție, menită să dezvolte, să implementeze și

să coordoneze pregătirea profesională a forțelor de aplicare a legii din statele
membre.
Sediul agenției este la Budapesta, Ungaria, iar din Consiliul de administrație fac
parte reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene.
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