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În perioada: 04 – 13.07.2018, Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului 
Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, cu sprijinul organizației profesionale Corpul 

Național al Polițiștilor, a organizat cursul de formare „Formatori”, acreditat de 
Autoritatea Națională pentru Calificări. La acest curs au participat activ 22 polițiști din 

cadrul structurilor Poliției de Frontieră din țară, care pășesc spre cariera de formator. 
 

Parcurgând acest curs de 2 săptămâni, polițiștii participanți au înțeles că  
formatorul este specialistul 

care concepe, proiectează, 

organizează și susține un curs 
pe baza unui program de 

pregătire în domeniul în care 
este competent, corelativ cu o 

calitate esențială pe care 
trebuie să și-o însușească, 

aceea de a transmite 
informațiile într-un mod 

organizat, coerent, fluent și pe 
înțelesul celor pe care îi 

formează, antrenându-i în 
discuții și stârnindu-le 

interesul. Astfel că, un formator trebuie să fie capabil să optimizeze procesul de 
pregătire prin utilizarea unor metode, mijloace și tehnici de instruire specifice, care să 

fie practice și inovative, să promoveze respectul de sine și să dezvolte încrederea în 

sine și totodată să-i încurajeze pe cursanți să interacționeze, să se exprime liber și să-
și împărtășească experiența unii altora. 

Cursul le-a oferit posibilitatea de a se cunoște mai bine, de a fi atenți, observându-
i pe cei cărora ne adresăm și de a le înțelege emoțiile și trăirile, de a lucra în echipă și 

de a ne accepta unii pe alții, precum și de a ne folosi calitățile motivaționale cu scopul 
de a deveni modele drept de urmat, prin autocunoaștere și dezvoltare personală și 

profesională. 
 

În considerarea rolului și scopului organizației profesionale Corpul Național al 
Polițiștilor, ne exprimăm încrederea că în același timp cu dobândirea calitații de 

formator, colegi noștri vor disemina cunoștințele dobândite în interesul instituției și al 
organizației profesionale. 
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