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În perioada 22-24 octombrie 2019 trei
reprezentanți ai Academiei de Poliție “Alexandru
Ioan Cuza”, dl. cms. șef de poliție prof.univ.dr.
Sergiu Adrian VASILE, dl. cms. șef de poliție
prof.univ.dr. Laurențiu GIUREA și dl. cms. de
poliție dr. Cristian Ion CĂLEA, au 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 la Hotelul Ramada din
București. Alături de reprezentanții Academie la
întâlnire au participat reprezentanți din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public
și Ministerului de Justiție.
Institutul Internațional pentru Justiție Penală
și Drepturile Omului din Siracusa și-a luat
angajamentul de a fi inovativ în lupta împotriva
comerțului ilicit, a crimei organizată și a provocările
conexe. Obiectivul global al Institutului este de a
colabora cu guverne și organisme guvernamentale,
cu comunitatea forțelor legii, cu societatea civilă,
precum și cu comunitatea de afaceri pentru a minimiza consecințele dăunătoare ale comerțului ilicit
prin activarea unei abordări sistematice trans-sectoriale și între granițe.
În septembrie 2017, Institutul a lansat cel mai ambițios proiect de până acum: Consolidarea
luptei împotriva comerțului ilicit în Europa de sud-est (SEE-IMPACT) SEE-IMPACT este sprijinit
de PMI IMPACT, o inițiativă globală de subvenție a Philip Morris International pentru a sprijini
proiecte care au ca obiectiv combaterea comerțului ilicit și a infracțiunilor conexe.
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SEE-IMPACT este o cercetare de doi ani, un proiect care se referă la construirea
capacităților și dezvoltarea politicii și care își dorește să consolideze răspunsul justiției penale la
comerțul ilicit în Europa de sud-est. Își va atinge acest obiectiv prin colaborarea cu parteneri
naționali pentru a evalua prioritățile și nevoile naționale specifice împotriva comerțului ilicit, în
timp ce se încearcă asigurarea unei abordări regionale coordonate cu privire la acest fenomen
infracțional complex.
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