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În perioada 09–19 mai 2017, instituţia noastră a fost gazda, pentru a treia oară, a unui nou
stagiu de pregătire pe linie de “securitate publică” conform legislaţiei române, la care au participat 12
elevi francezi din ultimul an de studiu, specializarea „Bacalaureat Profesional profilul Securitate‐
Prevenire”, însoţiţi de doi profesori coordonatori, din cadrul Liceului Profesional şi Tehnologic
l’ Estaque din Marsilia, Franţa:

• Domnul SANCHIS Marc ‐ profesor coordonator, şef delegaţie;
• Domnul HELBOIS Stéphane‐ profesor coordonator
• Hardel Marc – elev;
• COELLO Mélanie – elev;
• FERRERO Aline – elev;
• ROUELLE Gaëtan – elev;
• STROO Lorenzo – elev;
• SAMSON Nolan – elev;
• CHANCEAUX Michael – elev;
• DHENNAIN Louca – elev;
• DESMIS Manuel – elev;
• DE SEGONS DE LABROUSSE Mathéo –elev;
• DROIN Thibault – elev ;
• BRUNEAU Romain – elev.

Această activitate s‐a desfășurat în baza unei Convenţii‐Parteneriat încheiată între instituţia
franceză şi instituția noastră. În prima zi, delegația franceză a fost primită oficial de către domnul
Director al școlii, domnul comisar șef de poliție Dr. Tache Vasile.

Domnul Director le‐a urat bun‐venit oaspeților francezi, exprimându‐și dorința ca stagiul de
practică să se desfășoare în condiții optime, mulțumind totodată delegației de a fi ales încă o dată
școala noastră ca și gazdă a desfășurării activităților.



Participarea elevilor francezi la
această formă de pregătire a avut la bază un
curriculum întocmit de specialişti din cadrul
şcolii, în funcţie de domeniile de interes
avansate de instituția franceză. Activitatea se
înscrie în proiectul „Mobilitate Bac Profesional”,
iar obiectivul stagiului a constat în realizarea
unei perioade de formare în mediul profesional,
în străinătate, în cadrul unei instituţii
specializate, în beneficiul elevilor menţionaţi mai
sus.

Pe parcursul celor 10 zile ale
stagiului, elevii şi profesorii francezi au fost
însoţiţi de domnul subcomisar de poliţie
Alexandru Ştefan, profesor de limbi străine în
cadrul Catedrei Ştiinţe Socio‐umane, Limbi
străine şi Informatică, doamna comisar şef de
poliţie Popescu Daniela‐Cristina, ofiţer desemnat
pe linia de relaţii internaţionale din şcoală, dar
şi elevi vorbitori de limbă franceză, care au
asigurat traducerea şi i‐au ajutat să se
familiarizeze cu atmosfera şcolii şi a locurilor
vizitate.



Subiectele parcurse au fost diverse şi au prezentat aspecte teoretice generale prin
abordarea unor teme ca: Reglementarea circulaţiei pe drumurile publice, Contravenţii şi infracţiuni,
Baze de date şi platforme de e‐learning, Etică şi Deontologie, Socializarea şi integrarea socială,
Utilizarea mijloacelor de transmisie şi aplicarea procedurii radio, Modul de acţiune în cazul
evenimentelor semnalate prin apelurile de urgenţă.

De asemenea, elevii au participat la cursuri de criminalistică – Cercetarea locului faptei în
cazul dispariţiei bunurilor din locuinţă – unde au „jucat” rolul adevăraţilor „experţi”, prin prelevarea de
amprente şi executarea forografiilor judiciare; cursuri de pregătire poliţienească – Modul de acţiune în
cazul săvârşirii unor infracţiuni – care le‐a permis să înţeleagămodalitatea de acţiune şi de intervenţie a
poliţiştilor români în diferite situaţii.

Au luat parte şi la cursuri organizate la simulatorul de tragere, ocazie cu care au putut să îşi
testeze abilitatea în anumite situaţii şi să îşi adapteze reacţiile faţă de un potenţial suspect, atunci când
sunt dotaţi cu un pistol.



Delegația franceză a avut posibilitatea de a efectua vizite de lucru la anumite structuri din
cadrul Poliției Române, respectiv: Poliția Municipiului Câmpina, Poliția Rurală din localitatea Cornu‐
Prahova, precum și sediul Poliției Locale a Municipiului Câmpina.

Temele discutate în cadrul acestor întâlniri au fost: organizarea și funcționarea Poliției
Române la nivel național și local, organizarea și funcționarea dispeceratului Poliției Locale, prezentarea
sistemului penal român.

În ziua de 10 mai 2017, delegația franceză s‐a deplasat la sediul Poliției municipiului
Câmpina, unde a fost întâmpinată de către conducătorul acesteia, domnul comisar șef de poliție
Constantin Dăncescu. Principalele subiecte ale vizitei s‐au axat pe structura organizatorică a Poliției
municipiului Câmpina, cât și pe statistici privind infracționalitatea la nivelul județului Prahova.

În ziua de 16 mai 2017, oaspeții francezi au fost primiți în Academia de Poliție „Alezandru
Ioan Cuza” București de către Rectorul Academiei, domnul profesor univ.dr., comisar șef de poliție
Daniel‐Costel TORJE și de reprezentanți ai Biroului Cooperare Interuniversitară și Relații Publice, ocazie
cu care au avut loc discuții cu privire la structura instituției, modul de selecție și formare a viitorilor
ofițeri. Delegația a avut posibilitatea de a vizita campusul universitar și de a discuta cu reprezentanți ai
instituției.



În fiecare după‐amiază, precum şi în zilele de sâmbătă şi duminică, cursanţii au efectuat de
asemenea vizite turistice la Muzeul Naţional al Poliţiei Române din Târgovişte, Muzeul de Artă din
cadrul aceluiași oraș, Castelul „Iulia Haşdeu” din Câmpina și centrul vechi din capitală. Obiectivele
turistice vizitate au încântat prin eleganţă, fiind apreciate de toţi membrii delegaţiei şi le‐au oferit
prilejul de a‐şi forma o idee despre ce înseamnă istoria şi ospitalitatea poporului român.

Vizitele turistice, cele de documentare, schimbul permanent de opinii şi informaţii dintre
oaspeţii francezi, elevii şi profesorii români, au reprezentat ocazia de a lega prietenii frumoase, de a
dobândi noi competențe şi de a le perfecționa pe cele existente, precum și de a cunoaște școala
noastră, spațiile acesteia, sălile de aplicații, laboratoarele, terenurile de sport, precum și de a descoperi
o parte din țara noastră cu bucatele tradiționale, din împrejurimile orașului Câmpina.

Toate aceste momente s‐au desfășurat sub conceptul: „a călători înseamnă a trăi și a
cunoaște lumea”.



Vineri, 19 mai, ultima zi a stagiului de practică a fost dedicată ceremonialului de absolvire. La
eveniment au participat oaspeții francezi şi cadre ale școlii. Elevilor francezi li s‐au înmânat diplome de
participare la stagiul de practică, precum și cadouri simbolice.

Ca răspuns la ospitalitatea oferită de către instituția noastră, reprezentantul elevilor francezi,
domnul Marc Sanchis, şeful delegaţiei, a ținut să adreseze câteva cuvinte prin care a apreciat eforturile
depuse şi calitatea deosebită a serviciilor, a tot ceea ce a presupus organizarea şi desfăşurarea acestei
activități.

De asemenea, acesta a precizat faptul că stagiile de practică organizate la nivelul școlii s‐au
dovedit a fi un real succes, în sensul că partea franceză dorește ca „experiența românească” să se
repete, consolidând astfel relațiile franco‐române. Cuvintele delegației franceze rămân gravate în
Cartea de Onoare a școlii, document reprezentativ al imaginii instituției noastre:

„Vă mulțumim pentru acest sejur minunat petrecut în compania dumneavoastră,
Ospitalitatea și amabilitatea dumneavoastră vor rămâne mereu imprimate în memoria fiecăruia dintre
noi. Am apreciat disponibilitatea celor care ne‐au însoțit și care au făcut ca totul să fie perfect. Școala
dumneavoastră dispune de localuri care se ridică la cel mai bun standard din punct de vedere al
tehnologiei, precum și de cadre didactice foarte performante. Sunteți un exemplu excelent pentru
Franța! ”



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:

• Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti
• Academiei de Poliție „ A.I. Cuza București”
• Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale
• Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale
• Direcţiei Management Resurse Umane
• Muzeului Poliţiei Române Târgovişte
• Poliţiei Municipiului Câmpina
• Primăriei Municipiului Câmpina


