ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activităţi:

DENUMIRE ACTIVITATE
Conferința internațională a experților în domeniul combaterii criminalității informatice

DESCRIERE
Conducerea Inspectoratului General al Poliției Române prin unitatea specializată, Direcția
de Combatere a Criminalității Organizate va organiza Conferința internațională a experților în
domeniul combaterii criminalității informatice, activitate care se va desfășura în perioada 26 27 noiembrie 2015, la București, în incinta Phoenicia Grand Hotel (Blvd. Alexandru
Șerbănescu, Nr.87, Sector 1).
Scopul conferinței îl constituie îmbunătățirea capacității structurilor de combatere a
criminalității organizate de a preveni și combate criminalitatea informatică, cu accent deosebit
pe îmbunătățirea cooperării operative în domeniu între agențiile de aplicare a legii.
Manifestarea vizează efectuarea unui schimb de date și bune practici privind grupările de
criminalitate organizată specializate în comiterea de infracțiuni informatice, modalități de
exploatare a informațiilor în cadrul unor echipe comune de investigații, facilitarea schimbului
operativ de informații pe cauze concrete aflate în lucru, discutarea modurilor de operare
folosite, dezvoltarea de proiecte comune, precum şi îmbunătățirea relațiilor dintre principalii
actori implicați în combaterea acestui fenomen.

ORGANIZATOR
Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate

PERIOADA
26 - 27 noiembrie 2015

LOCUL DE DESFĂŞURARE
Phoenicia Grand Hotel, Blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1, Bucureşti.

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
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Limba română

CUI SE ADRESEAZĂ
INM va realiza selecția pentru 5 judecători.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai conducerii Inspectoratului
General al Poliției Române şi ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, șefii
structurilor de combatere a criminalității informatice de la nivel central şi teritorial,
lucrători specializați pe această linie de muncă, reprezentanți ai unor agenții de aplicare
a legii cu atribuții în combaterea criminalității informatice din țară și din străinătate
(Germania, Bulgaria, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii), reprezentanți ai
Ministerului Public, Ministerului Justiției, ai organizațiilor de cooperare internațională
responsabile în domeniu (SELEC, EUROPOL, INTERPOL), oficiali ai Fundației Hanns
Seidel, precum şi atașați de interne și ofițeri de legătură ai polițiilor străine acreditați în
România.
NUMĂR DE LOCURI
5 locuri pentru judecători specializaţi în domeniul criminalităţii informatice sau interesaţi de
acest domeniu.

FINANŢARE
Cazarea şi masa sunt suportate de organizatori.
Cazarea se asigură la Phoenicia Grand Hotel, Blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1,
Bucureşti.
Transportul nu este suportat de organizatori.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Formularul de înscriere completat
 Curriculum vitae în limba română
 Avizul conducerii instanței
 Orice alte documente relevant
Documentele se transmit doar în format electronic la adresa de e-mail:
razvan.mihaila@inm-lex.ro

TERMEN ÎNSCRIERE
Marți, 17 noiembrie 2015
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CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia iniţială a candidaţilor români în funcţie de următoarele criterii:
 neparticiparea recentă la alte forme de pregătire;
 relevanța
programului
pentru
activitatea
candidat/specializarea cerută pentru curs;

profesională

a

magistratului

 posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea
acces prin participarea la programul de pregătire.

PERSOANA DE CONTACT
Persoană de contact este d-l Răzvan MIHĂILĂ, tel. 021 407 62 53, e-mail:
razvan.mihaila@inm-lex.ro

IMPORTANT!
Selectarea de către INM nu garantează magistraţilor participarea la acţiunile
de formare pentru care s-au înscris aceasta urmând a fi supusă aprobării, în
condiţiile legii, conducerii instanţei sau parchetului. Prin selecţia efectuată de INM
magistratul dobândeşte doar o vocaţie de a participa, conducerea instanţei sau
parchetului urmând a decide asupra participării efective.
În măsura în care conducerea instanţei sau parchetului nu aprobă
participarea magistratului selectat la seminar, acest aspect va fi comunicat INM
de îndată, astfel încât să se evite pierderea locurilor alocate.

3

