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În perioada 06-09.11.2018, domnul comisar-şef de poliţie, prof.univ.dr. Sergiu Adrian  

VASILE, Decanul Facultății de Poliție de Frontieră a Academiei de Poliție și domnul comisar șef 

de poliţie Gabriel Virgil TAUBER din cadrul Biroului Cooperare Interuniversitară şi Relaţii 

Publice, au participat la întâlnirea Comitetului Executiv al AEPC, în Armenia, la Ereven.  

Întâlnirea a debutat cu discursul de mulțumire al presedintelui Asociației Europene a 

Colegiilor de Poliție domnul Norbert LEITNER, care a dorit să aducă încă o dată mulțumiri 

colegilor din Armenia pentru disponibilitatea de care au dat dovadă, de a organiza la Complexul 

Educational de Poliție al Republicii Armenia această activitate. 

La această întâlnire au participat un număr de 16 persoane din 8 țări, respectiv Armenia, 

Austria, Franța, Georgia, Norvegia, România și Ucraina. 

 

Pe agenda întâlnirii s-au regăsit 20 de puncte printre acre dorim să amintim:adoptarea 

raportului cu privire la întâlnirea comitetului executiv din Budapesta, feedback referitor la întâlnirea  

Consiliului de Conducere al AEPC precum și a  Conferinței “Violența Domestică” din 

septembrie 2018, prezentarea obiectivelor strategice ale asociației, cererile de aderare ale 

Academiei de Studii Criminologice din Portugalia, ale Academiei de Studii Criminologice din 

Belarus și Poliției de Patrulare din Ucraina,  precum și calendarul cursurilor și a grupurilor de lucru 

AEPC. 



 

 

Au fost aduse în discuție și locațiile unde vor avea loc următoarele întâlniri ale asociației. 

Astfel, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza va găzdui una dintre cele două Întâlniri ale 

Comitetului Executiv în cea de-a doua parte a anul 2019. Au urmat apoi discuții cu privire la 

cooperarea dintre AEPC și unele agențiile internaționale precum PCC SEE, OSCE/ODIHR, 

FRONTEX, MEPA, INTERPA și CEPA. 

La finalul întâlnirii delegațiile au avut prijejul de a vizita întreg campusul universiar, 

întâlnirea încheindu-se cu o fotografie de grup.    
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