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În perioada 17-20 septembrie 2018 doi reprezentanți ai Academiei de Poliție 

“Alexandru Ioan Cuza”, domnul comisar-şef de poliţie, prof.univ.dr. Sergiu Adrian 

VASILE, Decanul Facultății de Poliție de Frontieră și domnul comisar șef de poliţie 

Gabriel Virgil TAUBER din cadrul Biroului Cooperare Interuniversitară şi Relaţii 

Publice, au participat la Conferința AEPC “Violența Domestică” și la întâlnirea Consiliului 

de Conducere al AEPC, în Baku, Azerbaidjan.  

 



 

 

În cadrul acestei manifestări științifice, au fost prezenți peste 24 de reprezentanţi ai 

următoarelor ţări: Austria, Azerbaidjan, Cipru, Letonia, Lituania, Georgia, Germania, 

Norvegia, Finlanda, Cehia, România, Ungaria, Ukraina şi Turcia. 

După finalizarea prezentărilor în plen, participanții la această conferință au fost 

impărțiți pe  trei workshop-uri, concluziile workshop-urilor fiind prezentate în plen ca și 

concluzii ale conferinței. Astfel, fiecare workshop a fost coordonat de câte un keynote 

speaker care trebuia să conducă și să gestioneze buna desfășurare a celor trei problematici:  

- Rolul Poliției în prevenirea ”Violentei domestice” 

- Rolul Poliției în investigații și ceea ce simte copilul atunci când Poliția intervine 

- motivele violenței domestice și provocările privind interveniția precum și modul de a 

face față explicațiilor. 

 Concluziile acestor workshop-uri au fost conform așteptărilor, multiple și 

diversificate, timpul alocat dezbaterii celor trei problematici fiind mult prea scurt pentru un 

astfel de fenomen. 

 După finalizarea Conferinței a urmat întâlnirea Consiliului de Conducere al 

AEPC, întâlnire ce a debutat prin semnarea de către rectorul Academiei de Poliție 

Dnipropetrovsk din Ucraina a Acordului de a deveni membru al AEPC.  

 Agenda de lucru a Consiliului de conducere a AEPC a cuprins 18 de puncte și a fost 

deschisă de către domnul Norbert LEITNER, rectorul Academie de Securitate din Viena și 

președintele AEPC.  
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