NATIONAL INSTITUTE
OF JUSTICE

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

DENUMIRE ACTIVITATE
"Cooperarea judiciară europeană în domeniul criminalității informatice"

DESCRIERE
Centrul Român de Politici Europene (CRPE), împreună cu Institutul Național al
Magistraturii din România, Institutul Național de Justiție din Bulgaria și Centrul pentru
studii de Justiție și Securitate (CJS) organizează un training pe tema "Cooperarea
judiciară europeană în domeniul criminalității informatice", dedicat magistraților din
România și Bulgaria. Trainingul este organizat în cadrul proiectului "Cooperare judiciară
europeană în domeniul criminalității informatice", co-finanțat prin Programul Justiție
2014-2020 al Uniunii Europene.
Trainingul va avea loc în perioada 9-11 decembrie la București. Participanții la training
vor fi, de asemenea, invitați să ia parte la un eveniment preliminar pe data de 8
decembrie, și anume o conferință privind "Cooperarea europeană în domeniul
criminalității informatice".
Participanţii sunt, de asemnea, invitati şi la conferinta de deschidere a proiectului care
va avea loc in data de 8 decembrie 2015.
Aspecte abordate in cadrul trainingului:
-

-

Sesiune de engleză juridică (2 ore/zi, în fiecare zi de training);
Prezentare a insitutiilor europene de cooperare si asistenta judiciara si
politieneasca europeana
 Scurt istoric al evoluției cooperării judiciare europene (apariția
Europol, Eurojust)
 Reușite ale sistemului de cooperare (exemple)
Mijloace actuale folosite în investigarea cybercrime:
Canalele judiciare (eurojust, tratate bilaterale, grupuri de lucru, asistenta judiciară
internațională)
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-

Canale politienesti (CCPI, Europol-EC3, Interpol, bilaterale - ofiterii de legatura)
Comisiile rogatorii
COE CyberCrime Bureau Bucharest (C-PROC)
Mecanismele europene de urmarire tip Schengen, SIRENE s.a.
Bazele de date la nivel european si local folosite in mod direct sau indirect si in
investigarea Cybercrime, inclusiv cele interconectate cu parteneri privati.

Cooperarea cu partenerii privati:


-

Impactul activitatilor ilegale in mediul informatic atat la nivelul
securitatii individuale cat si la nivel macro
 Elemente noi care sunt relevante in domeniul cybercrime care au
impact in comunitatea internationala
 Impactul legislatiei privind retentia datelor (aspecte evolutive)
asupra activitatii judiciare in materia relationarii cu furnizorii de
servicii de telecomunicatii si infrastructura IT
Prezentarea legislațiilor și procedurilor de lucru naționale în domeniu
Elemente de cooperare bilaterală România – țara de origine (cazuri comune,
bune practici): posibilități și limitări în obținerea de informații care ar putea fi
folosite în procesul penal.

ORGANIZATOR
Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Institutul Național al Magistraturii din
România, Institutul Național de Justiție din Bulgaria și Centrul pentru studii de Justiție și
Securitate (CJS)

PERIOADA
9-11 decembrie 2015

LOCUL DE DESFĂŞURARE
Sediul Institutului Naţional al Magistraturii, B-dul regina Elisabeta nr. 53, sector 5,
Bucureşti - Sala de consiliu etaj 1
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LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Limba romana

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecători şi procurori români

NUMĂR DE LOCURI
3 locuri pentru judecători şi procurori

FINANŢARE
Toate cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) vor fi acoperite de către
organizatori. Costul transportului se va deconta în contul participanților în termen de
maxim 10 zile de la data trainingului, pe baza documentelor justificative. Se decontează
transportul cu trenul, autobusul şi autoturism.
Documentele justificative sunt:
-

cerere care sa contina CNP-ul titularului cererii si codul IBAN al contului unde se

doreşte virarea sumelor aferente
-

bilet de tren/autobus dus-întors pentru călătoria cu aceste mijloace de transport sau
bon fiscal stampilat de benzinărie in ziua efectuării deplasării, in limita a 7.5 l/ 100 km,
conform legislației in vigoare

Documentele trebuie predate in original pentru efectuarea decontului.

TERMEN ÎNSCRIERE
20 noiembrie 2015

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

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.
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