
Inscriere webinare - Investigarea faptelor comise cu arme de foc nivel 1, Investigarea 
faptelor comise cu arme de foc nivel 2, Probele digitale, termen inscriere: 13 noiembrie 
2015 
Urmare a interesului manifestat de magistrați pentru primul webinar având ca temă Investigarea faptelor comise 

cu arme de foc, a evaluărilor primite şi a solicitărilor transmise pe cale neoficială de către judecătorii şi 

procurorii interesați, domnul Alexandru DENA, formator al Institutului Naţional al Magistraturii în domeniul 

criminalistică, şi-a exprimat disponibilitatea de susţine două webinare în acelaşi domeniu. Unul dintre ele ar 

urma să fie o reluare a celui organizat în 30 iunie 2015, un al doilea webinar urmând să aibă aceeaşi temă dar 

abordată la un nivel avansat, pentru cei care au urmărit primele webinare. 

De asemenea, având în vedere propunerile de teme pentru Programul de formare continuă 2015, faptul că acest 

tip de activitate se pretează la susținerea unor prezentări mai reduse ca întindere temporală şi pentru o anumită 

parte a magistraţilor specializaţi într-un domeniu, domnul Cristian IORDAN, expert criminalist în cadrul 

Institututlui Naţional de Criminalistică din cadrul IGPR, şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine un webinar cu 

tema Probele digitale. 

  

Întrebări referitoare la suportul de curs sau la tema cursului pot fi adresate prin e-mail înainte de curs sau în 

timpul webinar-ului, în faza de întrebări şi răspunsuri, prin chat-ul existent în platforma DOKEOS. 

 
Inscriere: 
Magistratii interesati sunt rugati sa se inscrie online folosind formularul de mai jos, ulterior fiindu-le furnizate un 

username si o parola pentru acces la platforma https://elearning.inm-lex.ro/ 

  

Termen inscriere: 13 noiembrie 2015 

Click pentru inregistrare 

 
Acces: 
Cu utilizatorul si parola primite magistratii se vor loga urmand linkul https://elearning.inm-lex.ro/ 

  

 

1. Investigarea faptelor comise cu arme de foc - nivel 1 notiuni de baza– 17 noiembrie 2015 ora 11:00, 

formator Alexandru DENA 
Este reluarea webinarului din 30 iunie 2015. 

Grup țintă 
Judecători, procurori criminaliști, procurori militari 

Extra: auditori de justiție 

Numărul participanţilor nu este limitat. 

Participanții urmează să se înscrie online la această activitate, ulterior fiindu-le furnizate un username şi o parola 

pentru acces la platforma DOKEOS. 

Subiecte abordate 

 Cercetarea la fața locului când se cunoaște/nu se cunoaște trăgătorul sau arma folosită. 

 Particularitățile incidentelor cu arme de foc la vânătoare. 

 Ce este reconstrucția incidentului și cum este influențată de cercetarea la fața locului 

inițială? 

 Cum interpretăm rezultatele necropsiei victimei? 

 Subiecte propuse în prealabil de participanți, cu referire la tema webinar-ului. 
 Durată 
Poate varia între 1h și 1h 30, în funcție de câte întrebări se pun în faza de Q&A. 

  
  

2. Probele digitale – 17 noiembrie 2015 ora 12:30, expert INC, Cristian IORDAN 

Grup țintă 
Judecători, procurori criminaliști, procurori militari 

Extra: auditori de justiție 

Numărul participanților nu este limitat. 

Participanții urmează să se înscrie online la această activitate, ulterior fiindu-le furnizate un username şi o parola 

pentru acces la platforma DOKEOS. 

Subiecte abordate 

https://elearning.inm-lex.ro/
http://goo.gl/forms/yyrIVl4YXS
https://elearning.inm-lex.ro/


 Tipuri de date digitale (probe digitale si potentiale probe digitale). 

 Ambalarea si conservarea probelor digitale. 

 Alterarea probelor digitale. 
Durată 
Poate varia între 1h și 1h 30, în funcție de câte întrebări se pun în faza de Q&A. 

  

   
  

 3. Investigarea faptelor comise cu arme de foc - nivel 2 modificarea armelor de foc - 24 noiembrie 2015 

ora 11:00, formator Alexandru DENA, 

Grup țintă 
Judecători, procurori criminaliști, procurori militari 

Extra: auditori de justiție 

Numărul participanţilor nu este limitat. 

Acest webinar este conceput să fie urmarea celui anterior. Participanții urmează să se înscrie online la această 

activitate, ulterior fiindu-le furnizate un username şi o parola pentru acces la platforma DOKEOS. 

Subiecte abordate 

 Principalele modalități de realizare a modificărilor. 

 Contextul regional al acestui fenomen. 

 De ce se modifica armele de foc? 

 Studii de caz cu arme de foc modificate. 
Durată 
Poate varia între 1h și 1h 30, în funcție de câte întrebări se pun în faza de Q&A. 

 


