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În perioada 05-06 decembrie 2018 un reprezentant al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan 

Cuza”, dl. cms. șef de poliție prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, Decanul Facultății de Poliție 

de Frontieră, a participat la Dialogul strategic regional la nivel înalt pe tema Comerțului ilegal în 

sud-estul Europei (Dialogul strategic regional), activitate organizată de Institutul Internațional 

pentru Justiție Penală și Drepturile Omului din Siracusa - Italia. Alături de reprezentantul Academie 

din partea Ministerului Afacerilor Interne a participat dl. Aurel DOBRE - Directorul Direcției de 

Investigare a Infracționalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 

Totodată, la eveniment au fost prezenți dl. Augustin LAZĂR, Procuror General al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dl. Romulus VARGA, Procuror-Șef Secția de Urmărire 

Penală și Criminalistică – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dl. Viorel 

BADEA, Director Adjunct - Institutul Național al Magistraturii precum și alți reprezentanți ai 

Ministerului Public și Ministerului de Justiție. 
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Dialogul strategic regional s-a desfășurat la sediul central al Institutului, în centrul istoric al 

orașului Siracusa. Întâlnirea a avut un nivel înalt de reprezentare fiind organizată în cadrul 

proiectului de cercetare Consolidarea luptei împotriva comerțului ilegal în Sud-Est-ul Europei, 

susținut de Philip Morris International’s PMI IMPACT, o inițiativă mondială de luptă împotriva 

comerțului ilegal și a infracționalității corelate acestuia. 

Dialogul strategic regional a reunit reprezentanți la nivel înalt și funcționari din Europa de 

Sud-Est. În cadrul evenimentului au fost dezbătute diverse teme și s-au prezentat provocările 

comune și oportunitățile strategice în lupta împotriva comerțului ilegal, amenințare comună gravă la 

nivel mondial.  

Obiectivele Dialogului strategic regional au fost următoarele: consolidarea cunoștințelor și a 

nivelului de conștientizare a comerțului ilegal ca un fenomen transsectorial, prezentarea cadrului de 

consolidare a capacităților și a evenimentelor naționale viitoare în contextul proiectului și analizarea 

posibilelor colaborări ulterioare, utilizarea experienței și a informațiilor furnizate de partenerii 

naționali pentru a dezvolta o înțelegere profundă a punctelor tari, slabe, a oportunităților și 

amenințărilor în lupta împotriva comerțului ilegal și promovarea cooperării între partenerii naționali 

și internaționali. 

 

 


