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anual pentru 2014

CEPOL este o agenție a Uniunii Europene dedicată formării 
o� țerilor de poliție și în special consolidării capacității 
autorităților europene de aplicare a legii în ceea ce privește 
reacția la amenințările în continuă evoluție, cu accent pe cele de 
dimensiune europeană sau transfrontalieră.

CEPOL își concepe portofoliul de activități în urma evaluării 
amenințărilor la adresa securității și a nevoilor statelor membre. 
În deplină concordanță cu orientările strategice ale instituțiilor 
europene, CEPOL organizează activități de instruire de pro� l.

Anul 2014 s-a dovedit a �  un an plin de provocări pentru agenție. 
Totuși, CEPOL și-a îndeplinit, și chiar a depășit obiectivele 
stabilite pentru 2014, în po� da creșterii uriașe a volumului de 
muncă (comparativ cu un an obișnuit), în urma mutării sediului.

Agenția și-a îndeplinit cu succes programul de lucru, 
desfășurând mai multe activități 
decât cele prevăzute inițial. Un 
aspect important este acela 
că agenția a extins amploarea 
programelor sale de formare, 
atingând cel mai înalt nivel de 
participare până în prezent. Această 
creștere a participării demonstrează 
atât interesul față de catalogul anual 
de formare elaborat de CEPOL, cât 
și adecvarea acestuia la necesități, 
precum și angajamentul nostru de 
a asigura un acces tot mai larg la 
programele de formare.

Mutarea sediului la Budapesta

CEPOL s-a mutat în noul său sediu de la Budapesta la 
1 octombrie 2014. Întreaga acțiune s-a realizat în mai puțin de 
patru luni.

Mutarea s-a realizat rapid, iar CEPOL a reușit să evite orice 
impact negativ sau întreruperi în furnizarea programelor de 
formare de calitate și a asigurat continuitatea activității.

Mutarea sediului în cifre

– 360 de acțiuni-cheie de realizat
– Finalizare în termen de 4 luni
– Peste 90 % din personal păstrat
– Costul mutării sediului sub 1M€
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Punerea în aplicare a programului de lucru 2014
În 2014, CEPOL a desfășurat 125 de activități de formare și 
a format 10 322 de specialiști în aplicarea legii.
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Programul anual de lucru pentru 2014 a fost elaborat pe 
baza informațiilor furnizate de rețeaua agenției și de părțile 
interesate. 
Drept urmare, programul cuprinde activități tematice și 
speci�ce, concepute pe măsura nevoilor statelor membre și 
stabilite în conformitate cu strategia UE de securitate internă.

Portofoliul de activități pentru 2014 a fost întocmit în funcție de 
11 domenii strategice prioritare. Activitățile acoperă tematici 
diverse, de la conducere până la tehnici de aplicare a legii și de 
la cooperare la nivelul UE până la infracțiuni economice. Scopul 
acestora este să faciliteze schimbul de cunoștințe și de bune 
practici și să contribuie la dezvoltarea unei culturi europene 
comune de aplicare a legii.

Nivelul general de satisfacție față de activitățile CEPOL a rămas 
ridicat, 92 % dintre participanți declarând că au fost foarte 
mulțumiți sau mulțumiți de activități (94 % pentru cursurile 
în săli de clasă, 91 % pentru seminarii online și 91 % pentru 
Programul european de schimb pentru personalul din domeniul 
polițienesc).

Activitate Număr de 
participanți

Cursuri în săli de clasă 2 098

Seminarii online 5 399

Module online 2 513

Program de schimb 312

Total 10 322

Număr de participanți
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* Participarea se referă la seminarii, cursuri, conferințe, module de învățare prin mijloace electronice (e-learning), seminarii online și la Programul 
european de schimb pentru personalul din domeniul polițienesc



Cursuri, seminarii și conferințe

Cursuri în cifre
– 71 de activități desfășurate în săli de clasă
– 2 098 de participanți
– 710 formatori din 34 de țări și 24 de organisme ale UE și 

internaționale
– 94 % nivel de satisfacție

În total, CEPOL a organizat 71 de activități desfășurate în săli 
de clasă (cursuri, seminarii și conferințe), depășind obiectivul 
plani�cat (70). Activitățile desfășurate în săli de clasă au reunit 
2 098 de participanți, reprezentând o creștere de 8 % față de 
estimarea inițială (1 944), 710 formatori din 34 de țări (statele 
membre ale UE și țări terțe), plus 24 de organisme ale UE și 
internaționale. Rata de participare (participare reală vs. număr 
plani�cat de locuri) a fost ridicată (108 %).

În total, în 2014 au fost �nanțate 63 de activități. Dintre acestea, 
62 au fost realizate și una (1) a fost anulată. În 2014 s-a alocat un 
buget de 1 391 752 EUR pentru activitățile de subvenționare și 
s-au cheltuit 1 158 225 EUR.
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Programul european de schimb pentru personalul 
din domeniul polițienesc (European Police Exchange 
Programme - EPEP)

EPEP în cifre
– 6 segmente
– Durata schimbului 1 săptămână
– 312 participanți din 28 de state membre ale UE și din 

10 țări asociate

În 2014, 312 participanți au putut lua parte la programele de 
schimb. Nivelul general de satisfacție a fost de 91 %.

Programul european de schimb pentru personalul din domeniul 
polițienesc derulat în cadrul CEPOL în 2014 a cuprins șase 
segmente: 1) segmentul general dedicat o�țerilor de poliție; 
2) segmentul dedicat cadrelor superioare de poliție; 3) segmentul 
dedicat formatorilor; 4) segmentul dedicat cercetătorilor; 
5) segmentul dedicat cooperării interinstituționale; 6) segmentul 
dedicat țărilor incluse în politica europeană de vecinătate - 
Balcanii de Vest.

E-learning

E-learning în cifre
– 54 de seminarii online realizate
– 23 de module online
– 7 912 utilizatori de seminarii și module online  
– 91 % nivel de satisfacție

 

Pe lângă activitățile desfășurate în săli de clasă, CEPOL oferă 
mai multe instrumente de e-learning. Participanții pot alege 
din modulele online, seminariile online și platformele pentru 
comunități online. Aceste instrumente permit specialiștilor în 
aplicarea legii să își îmbunătățească cunoștințele, să facă schimb 
de experiențe și să își dezvolte competențele.

Cererea de programe de învățare online a înregistrat o creștere 
constantă. În 2014, CEPOL a organizat 54 de seminarii online, 
cu un total de 5 399 de participanți. Dintre aceste evenimente 
online, 44 au făcut parte din programul de lucru anual, altele 
opt au fost realizate pe baza nevoilor ad-hoc, iar două au 
provenit dintr-o listă de rezervă. Nivelul general de satisfacție 
a participanților față de seminariile online organizate în 2014 
a fost ridicat, ajungând la 91 %.

La 31 decembrie 2014, CEPOL avea 23 de module de învățare 
online disponibile prin aplicația Learning Management System 
(Sistemul de gestionare a învățării) din cadrul rețelei sale 
electronice (E-net), având 2 513 utilizatori.

În 2014, la activitățile de e-learning au participat în total 7 912 de 
utilizatori (a se vedea tabelul de mai jos).
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Instrumente de e-learning ale 
CEPOL în 2014

Număr de utilizatori

Seminarii online 5 399

Module online 2 513

Total 7 912
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Programe comune
În 2014 au fost aduse la zi două programe comune: Spălarea 
de bani și Tra�cul de �ințe umane În 2014, Consiliul de 
conducere a adoptat o�cial patru programe comune: trei 
programe actualizate în 2013 – Tra�cul de droguri, Combaterea 
terorismului și Eurojust –, precum și o programă actualizată în 
2014 – Spălarea de bani.

Cercetare și știință

Cercetarea și știința în cifre
– 293 de înscrieri în LTRdb
– 1600 de publicații în E-library

În 2014, numărul experților înregistrați în baza de date 
a lectorilor, formatorilor și cercetătorilor (Lecturers, Trainers and 
Researchers Database - LTRdb) a crescut considerabil, un număr 
de 293 de persoane �ind înscrise la sfârșitul anului. Cu câteva 
excepții, au nominalizat experți toate statele membre ale UE, 
precum și agenții europene cum ar � EUROPOL și EMCDDA.

În 2014 au apărut două numere noi (10 și 11) ale publicației 
European Science and Research Bulletin (Buletinul european 
privind cercetarea și știința în domeniul polițienesc).

Utilizatorii înregistrați ai rețelei E-net au avut acces și la 
E-library,„banca de informații” a CEPOL care, la sfârșitul anului 
2014, cuprindea peste 1 600 de publicații.

Programul comun de masterat european (European 
Joint Master Programme – EJMP)
EJMP este un curs de masterat cu o durată de doi ani, care 
poate � urmat ținându-se cont de angajamentele profesionale 
ale cadrelor care lucrează la autoritățile de aplicare a legii. 
Programul EJMP este conceput pentru a asigura cali�carea 
suplimentară a reprezentanților autorităților de aplicare a legii 
în ceea ce privește punerea în aplicare și operaționalizarea 
instrumentelor UE, în special cu privire la cooperarea 
polițienească transfrontalieră. Acesta este primul program de 
studii universitare sponsorizat de CEPOL.

12 delegați din cadrul mai multor academii de poliție, împreună 
cu reprezentanți ai unor universități din 10 țări ale UE au 
participat la un grup de lucru care a elaborat un acord de 
consorțiu pentru acest program de masterat. Acest acord a fost 
semnat la 9 decembrie 2014. La 10 decembrie 2014, a avut 
loc prima reuniune a Comitetului director pentru masterat. 
Procedura de acreditare a fost lansată la sfârșitul anului 2014, iar 
acordul de acreditare va � semnat în 2015. CEPOL va desfășura 
primul program EJMP în perioada 2015-2017.

Relațiile externe
Parteneriatul este cheia succesului nostru de mulți ani. 
Împreună cu partenerii săi de rețea, agenția a depus eforturi 
considerabile pentru a dezvolta și a operaționaliza relațiile 
sale de lucru cu Parteneriatul estic și țările din Balcanii de 
Vest. CEPOL a acordat o atenție deosebită cooperării în cadrul 
grupului de agenții JAI și consolidării relațiilor cu părțile 
interesate.

Relațiile externe în cifre

– 8 proiecte de dezvoltare a capacităților puse în 
aplicare cu sprijinul CEPOL

– 9 acorduri de cooperare cu țări terțe și organizații 
internaționale

– 10 acorduri de lucru cu țări terțe și organizații 
internaționale

– 2 memorandumuri de înțelegere cu organizații 
internaționale

– 4 acorduri de cooperare informală (2 în vigoare,  
2 în faza de pregătire)

Acordurile de lucru au reprezentat o realizare importantă pentru 
CEPOL în 2014. În decembrie 2014, CEPOL a semnat un astfel de 
acord cu Bosnia și Herțegovina, a �nalizat negocierile cu Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei (în așteptarea schimbului de 
scrisori, după modi�cările operate de către Consiliul UE) și a lansat 
negocierile cu instituții de formare din Serbia, Kosovo1, Armenia, 
Ucraina și Statele Unite ale Americii.

În 2014, CEPOL a sprijinit opt proiecte de consolidare 
a capacităților puse în aplicare de state membre ale Uniunii 
Europene sau de organizații internaționale. Tematica acestor 
proiecte a variat, de la metodologii de sprijinire a învățării 
prin mijloace electronice, activități de formare în materie de 
combatere a exploatării sexuale a copiilor la gestionarea crizelor 
civile și alte subiecte importante din domeniul polițienesc.

1  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este 
în conformitate cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de 
independență a Kosovo.
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