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CURRICULUM  VITAE 
 
Date personale 
 
Nume/Prenume ALBANI, IOANA BOGDANA 

 
Telefon/Mobil +40 724 330 498 

 
Fax +40 21 319.39.30 

 
E-mail albani_ioana@mpublic.ro  

 
Data Naşterii 31.03.1968 

 
Copii 1 copil major 
 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ 
 

Aprilie 2016 Procuror şef al Centrului de Aplicații Operaționale al Procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, PICCJ 
Activități specifice de coordonare și organizare referitoare la dezvoltarea și consolidarea capacității 
operative și operaționale a procurorilor direcției în efectuarea urmăririi penale  
 

Decembrie  2004 – 
aprilie 2016  

 

Procuror şef al Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, PICCJ 
Activităţi specifice de coordonare şi organizare în cadrul Serviciului referitoare la efectuarea urmăririi 
penale de către procurorii din subordine; efectuarea urmăririi penale personal, în cauze complexe de 
competenţa serviciului; coordonarea nemijlocită a activităţii de urmărire penală a organelor de poliţie 
judiciară; îndrumare şi unele atribuţii specifice pe domeniu raportat la structurile din teritoriu (în 
prezent al doilea mandat consecutiv) 
 

Noiembrie 2005 – 
iunie 2006 

Procuror şef adjunct (delegat) al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
Activităţi specifice de coordonare şi organizare referitoare la activitatea procurorilor din cadrul 
DIICOT, precum şi pentru activitatea de specialitate a SCCI; efectuarea urmăririi penale personal,  în 
anumite cauze complexe;  coordonarea nemijlocită a activităţii de urmărire penală a organelor de 
poliţie judiciară 
 

Iulie 2003 – 
decembrie 2004  

Procuror şef al Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Secţiei de Combatere a 
Criminalităţii Organizate şi Antidrog, PICCJ  
Activităţi specifice de coordonare şi organizare în cadrul Serviciului referitoare la efectuarea urmăririi 
penale de către procurorii din subordine; efectuarea urmăririi penale, personal, în cauze complexe de 
competenţa serviciului; coordonarea nemijlocită a activităţii de urmărire penală a organelor de poliţie 
judiciară; îndrumare şi unele atribuţii specifice pe domeniu raportat la structurile din teritoriu 
 

Martie 2003 – iunie 
2003 

Procuror şef al Biroului de Combatere a infracţiunilor de spălare a banilor şi criminalitate informatică 
din cadrul  Secţiei de Combatere  şi Criminalităţii Organizate şi Antidrog 
Activităţi specifice de coordonare şi organizare în cadrul Serviciului referitoare la efectuarea urmăririi 
penale de către procurorii din subordine; efectuarea urmăririi penale, personal, în cauze complexe de 
competenţa biroului,  coordonarea nemijlocită a activităţii de urmărire penală a organelor de poliţie 
judiciară 
 

Decembrie 2002 – 
martie 2003 

Procuror în cadrul  Secţiei de Combatere  şi Criminalităţii Organizate şi Antidrog (fostă  Secţia de 
combatere a Corupţiei şi Criminalităţii Organizate) Biroul de Combatere a infracţiunilor de spălare a 
banilor şi criminalitate informatică 
Activităţi specifice de efectuare a urmăririi penale în cauzele de competenţa biroului şi supraveghere 
a activităţii organelor de cercetare penală 
 

Aprilie 2001 – 
decembrie  2002  

Procuror în cadrul Secţiei de combatere a Corupţiei şi Criminalităţii Organizate – Parchetul de la lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/ Biroul de Combatere a infracţiunilor de spălare a banilor şi 
criminalitate informatică 
Activităţi specifice de efectuare a urmăririi penale în cauzele de competenţa biroului şi supraveghere 
a activităţii organelor de cercetare penală 
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CONFERINȚE, SEMINARII 
 
Iunie 2015 - București 

 
Conferința de lansare a Proiectului EAPII@Cybercrime, coordonat de Oficiului Consiliului Europei de 
la București C-PROC/ moderator 

Martie 2015 – 
Colombo, Sri Lanka 

 

Conferința în cadrul Proiectului GLACY coordonat de Oficiului Consiliului Europei de la București C-
PROC/ speaker  

Martie 2014 - Dakar, 
Senegal 

 

Conferința de lansare a Proiectului GLACY coordonat de Oficiului Consiliului Europei de la București C-
PROC/ speaker  

Iunie 2012 -  
Strasbourg, Franța 

 

Octopus Interface Conference organizată de Consiliul Europei/ speaker 
 

Septembrie 2011 - 
Chișinău 

Proiect privind Criminalitatea Informatică implementat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului 
Estic European, EAP@Cybercrime/ speaker 
 

Mai 2011 - 
Dubrovnik, Croația 

Seminar regional - Întărirea capacității de combatere a criminalității informatice IPA@Cybercrime/ 
speaker 
 

Martie 2011 – 
Belgrad 

Seminar regional ”Criminal money flows on the internet” organizator Consiliul Europei în cadrul 
proiectului Cybercrime@IPA/ speaker 
 

Martie 2009  -  
Strasbourg, Franta 

 

Workshop cooperare internaţională, Octopus Interface Conference organizată de Consiliul 
Europei/speaker 

Noiembrie 2008  -  
Ohrid, Macedonia    

Criminalitatea informatică (legislaţie, structuri specializate, studii de caz), organizator Consiliul 
Europei, Cybercrime Project/ speaker 
 

Noiembrie 2008  - 
Durbuy, Belgia 

Criminalitatea informatică (legislaţie, structuri specializate, studii de caz)/ speaker 
 
 

Ianuarie, martie, 
decembrie 2007 - 

Kiev, Belgrad, Plovdiv  
 

Criminalitatea informatică (legislaţie, structuri specializate, studii de caz), organizator  Consiliul 
Europei, Cybercrime Project/ speaker  

Mai, august 2006 - 
Varna, Belgrad   

Criminalitatea informatică (legislaţie, structuri specializate, studii de caz), organizator  Consiliul 
Europei/ speaker 
 

Iunie 2005 -  Seoul, 
Korea 

 

A treia Conferinţă APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) și Conferinţa Anuală ASEM (Asia 
European Union Meeting) / speaker 

Aprilie 2005, Bangkok 
Thailanda 

Al 11-lea Congres al Naţiunilor Unite asupra Crimei Organizate, speaker   
 

 
ACTIVITATE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 
Mai 2010 - februarie 

2015 - București 
INM/formator extern -  criminalitatea informatică, probe digitale 

 
Noiembrie 2000 – 

aprilie 2001 
Procuror în cadrul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică a Parchetului de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie 
Activităţi specifice de efectuare a urmăririi penale în cauzele de competenţa biroului şi supraveghere 
a activităţii organelor de cercetare penală 
 

Septembrie 2000 – 
noiembrie 2000 

Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
Activităţi specifice de efectuare a urmăririi penale în cauzele de competenţa Tribunalului şi 
supraveghere a activităţii organelor de cercetare penală 
 

Noiembrie 1997 – 
august 2000 

Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 
Activităţi specifice de efectuare a urmăririi penale în cauzele de competenţa judecătoriei şi 
supraveghere a activităţii organelor de cercetare penală 
 

Martie 1997 – 
noiembrie 1997 

Avocat Baroul Bucureşti 
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Martie – iunie 2013 - 
București 

5 prezentări în cadrul întâlnirilor organizate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Aspecte practice 
referitoare la constatările tehnico-științifice și percheziții informatice în soluționarea unor dosare de 
criminalitate informatică 

Mai 2003 - noiembrie 
2003 

Co-organizator/formator din partea Ministerului Public a trei module, cursuri de pregătire pentru 
judecători şi procurori cu tema „Traficul de persoane/fenomen, cercetate, investigare” alături de 
Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Magistraturii şi OIM (Sinaia, Sovata, Eforie Sud) 

 
 
PROIECTE 
 
Decembrie 2012  - prezent  – lider de proiect adjunct – HOME/2011/ISEC/AG/INT/4000002223 „Centrul român de excelenţă 
pentru criminalitate informatică” – CYBEREX RO 
Aprilie 2011 – ianuarie 2012 - lider proiect  ”Întărirea capacității dintre instituțiile de aplicare a legii și sectorul privat în 
combaterea fraudei și comerțului ilicit pe internet”. 
Ianuarie 2006 – Februarie 2007 - lider proiect adjunct proiect PHARE 2004/016-772.03.12  „Lupta împotriva criminalităţii 
organizate – o abordare inter-instituţională” 
 
ALTE ACTIVITĂŢI 
 
Decembrie 2014 – membru al Grupului de lucru ”Could Evidence” constituit în baza deciziei Plenarei Comitetului Convenției 
de la Budapesta a Consiliului Europei în decembrie 2014, Strasbourg, Franța  
Iunie 2010 – iunie 2014 - membru al Biroului Comitetului Convenției de la Budapesta a Consiliului Europei privind 
Criminalitatea Informatica, Strasbourg, Franța  
Noiembrie 2011 – decembrie 2014 - membru  al Sub-grupului Ad-hoc al Comitetului Convenției de la Budapesta a Consiliului 
Europei privind jurisdicția și accesul transfrontalier la date 
Octombrie 2006 – ianuarie 2009  - membru/reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
SEEPAG  
Octombrie 2006 – prezent - punct de contact pentru criminalitatea informatică G8 
Martie - aprilie 2004 – vizită de studiu în SUA  (International Visitors Program) 
Decembrie 2003 – aprilie 2004  membru/reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în SEEPAG  
Aprilie 2003 – prezent  punct de contact 24/7 în aplicarea dispoziţiilor  Convenţiei Consiliului Europei privind Criminalitatea 
Informatică 
Septembrie 2002 – Membru din partea Ministerului Public în grupul de lucru constituit împreună cu MAI, MJ, CRJ pentru 
proiectul de lege privind combaterea criminalităţii informatice, adoptat ulterior în aprilie 2003 
 
APRECIERI 
 
Iulie  2011 - Premiu oferit de Asociația Internațională a procurorilor – Procurorul anului 2011, Seoul, Korea 
 
STUDII 
 

Iunie 2008 Colegiul Superior de Securitate Naţională - Academia Naţională de Informaţii 
Ianuarie 2007 Training formator /Analiza Informaţiilor/model european, 

organizator MAI în cooperare cu  National Centre for  policing  excellence /CENTREX/UK  
Noiembrie 2006 Master, Dreptul informaţiilor şi securităţii private - Universitatea Ecologică Bucureşti 

Martie/noiembrie 
2003 

Sofia, Bulgaria 

Stability Pact Initiative for SEE for Combating trafficking in human beings, ICMPD, formator domeniul 
„Tehnici speciale de investigare în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane” 
 

Noiembrie 1996 Licenţiată în drept, Academia Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, absolventă a Facultăţii de drept din 
cadrul Universităţii Independente Titu Maiorescu din Bucureşti 
 

 
Limbi străine (scris-vorbit)  – engleză /fluent 
MS Office, PowerPoint, Adobe 
Carnet conducere – cat. B 


