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Bine aţi venit la CEPOL – Colegiul European de Poliţie 

CEPOL reuneşte ofiţerii superiori de poliţie din întreaga Europă, urmărind să 
încurajeze cooperarea transfrontalieră pentru combaterea criminalităţii şi menţinerea 
siguranţei publice şi a ordinii publice. Instituit ca agenţie a Uniunii Europene (UE) în 
2005 (Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005), Secretariatul 
CEPOL are sediul la Bramshill, Regatul Unit, la aproximativ 70 km de centrul 
Londrei. 

CEPOL funcţionează ca o reţea în care activităţile – cursuri, seminarii, conferinţe şi 
reuniuni – sunt organizate în statele membre şi de către acestea, în special la 
institutele naţionale de formare a ofiţerilor superiori de poliţie. CEPOL organizează 
anual între 60-100 de cursuri, seminarii şi conferinţe într-o gamă variată de domenii 
relevante şi de actualitate pentru forţele de poliţie din Europa. 

Viziunea CEPOL este că agenţia este recunoscută de agenţiile conexe şi de 
autorităţile poliţieneşti şi academice ca fiind sursa principală de învăţare şi 
dezvoltare în domeniul educaţiei şi formării pentru îmbunătăţirea cooperării şi a 
activităţilor forţelor de poliţie din Europa. 

Acronimul CEPOL provine din limba franceză şi înseamnă Collège européen de 
police – Colegiul European de Poliţie în limba română. 

Bugetul anual al CEPOL este de 8,341 milioane EUR (2011) şi este finanţat de 
Comunităţile Europene. 

Secretariatul CEPOL este administrat de un director. Directorul răspunde în faţa 
consiliului de administraţie, care este format din reprezentanţi ai statelor membre ale 
UE, de obicei directorii institutelor naţionale de formare a forţelor de poliţie. 
Preşedintele consiliului de administraţie este un reprezentant al statului membru 
care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. 

De regulă, consiliul de administraţie se reuneşte de patru ori pe an şi a înfiinţat patru 
comisii care îi oferă asistenţă în activitatea sa: 

 Comisia pentru programul anual (APC) 
 Comisia pentru buget şi administraţie (BAC) 
 Comisia pentru strategie (SC) 
 Comisia pentru formare şi cercetare (TRC) 

Comisiile pot fi asistate de grupuri de lucru, grupuri de proiect şi subgrupuri. 

Membrii personalului Secretariatului CEPOL efectuează activitatea de zi cu zi, în 
cadrul a două departamente: un departament de instruire, ştiinţă, cercetare şi 
dezvoltare şi un departament de servicii instituţionale. 
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