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 În contextul actual al pandemiei de COVID19, cercetarea științifică a căpătat valențe și dimensiuni diferite 

conferind posibilitatea inițierii și dezvoltării de noi proiecte. Această conferință este un bun prilej de familiarizare a 

studenților cu activitatea de cercetare și elaborare a unei lucrări științifice contribuind la dezvoltarea abilităților de 

comunicare, precum și la dezvoltarea spiritului de competiție. Un obiectiv major al conferinței este cel al evaluării 

competențelor participanților din perspectiva cercetării fundamentale, aplicative și interdisciplinare. Participarea la 

conferință facilitează o mai bună interacțiune și colaborare a studenților cu cadrele didactice universitare precum și 

cu specialiștii din domeniile de referință. 

 



Având în vedere situația epidemiologică actuală Conferinţa s-a desfăşurat atât în format față în față (la 

sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector1), cât și în 

format on-line prin intermediul platformei https://www.academiadepolitie.ro/elearning.html (platforma e-learning 

pentru studiile universitare de licență). 

Astfel, în perioada 09-11 iunie 2021, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a organizat cea de-a 

IX-a Ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor de la programele de studii universitare de licență și masterat 2021 

cu tema “Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”.  

 

Instituția noastră a fost onorată de prezența unor personalități marcante din viața publică, duhovnicească și 

academică printre care amintim de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul – Episcop –vicar patriarhal, Patriarhia 

Română, Arhimandritul Ciprian Grădinaru – Eclesiarh al Paraclisului Catedralei Măntuirii Neamului, domnul 

Aurelian Păduraru – Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, comisar șef de poliție Adrian Ciprian 

Miron – Directorul Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., domnul prof.univ.dr.Tudorel Butoi – 

psiholog criminalist – Universitatea ”Spiru Haret”, domnul Silviu Ioan Popa – Secretar General Agenția Natională 

de Integritate, domnul conf.univ.dr. Cosmin Mihai – CEPOL, precum și comisar șef de poliție Aurelian Bădulescu 

– Institutul de Criminalistică.   

Datorită unei colaborări eficiente și fructuoase dintre Academia de Poliție și diferite centre universitare din 

străinătate, în cadrul conferinței științifice au participat și reprezentanți din cadrul Institutului de Științe Polițienești 

și Securitate Internă din Lisabona, respectiv domnul Sergio Felgueiras, precum și din cadrul Universității Sapienza 

din Roma, respectiv doamna conf.univ.dr. Mihaela Gavrilă. 

La finalul activității, toți participanții s-au bucurat de o surpriză din partea domnului comisar șef de poliție 

Aurelian Bădulescu, care a prezentat în holul central al instituției noastre o expoziție de artă criminalistică precum 

și modelarea live a unor figuri portretistice în lut.  
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